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Titel

Insikten - en utvärdering

En intervjuundersökning om körkortselevers upplevelse av utbildningskonceptet Insikten

på Stora Holms Trañkövningsplats

 

Referat

Som en konsekvens av den livliga debatt som förts om hur man skall komma till rätta med unga förares höga olycks-

inblandning, har Stora Holms Trafikövningsplats satsat resurser på ett utbildningskoncept som de kallar Insikten. Detta

består av sex olika stationer som syftar till att höja elevernas medvetenhet om nyttan av att använda säkerhetsutrustning

i bil samt att få dem att inse tex. hastighetens och stora säkerhetsmarginalers betydelse för att färdas säkerti trafiken

som bilförare. Stationema innehåller bl.a. tre olika Videofilmer. Den första för att visa bilbältets betydelse, den andra

är en krockfilm och den tredje innehåller en filmad verklig trafikolycka. I samband med de två sistnämnda fihnerna

förevisas även de inblandade krockade fordonen för eleverna. Stationema innehåller även ett demonstrationshuvud,

en krocksläde och en vältbil. Dessutom förs en diskussion mellan eleverna och instruktören i samband med respektive

station, t.ex. om körställningens betydelse. Tanken är att Insikten skall ingå som en integrerad del för samtliga

körkortselever som idag genomgår obligatorisk halkutbildning på Stora Holms Trafikövningsplats.

Syftet med studien har varit att utvärdera Insikten genom att besvara följ ande frågeställningar:

0 Hur har de elever som besökt Insikten upplevt den? Hur har de uppfattat budskapet? Vad har de lärt sig? Har

någonting som har att göra med deras bilkörning påverkats?

0 Uppfattas de praktiska körövningarna på halkbanan respektive hela halkutbildningen sammantaget annorlunda

beroende på om eleverna har besökt Insikten eller inte och i sådana fall hur?

0 Påverkar ett besök i Insikten elevernas inställning till bilbälte, avstånd till framförvarande fordon, hastighet och

väglag?

I studien har enskilda personliga intervjuer använts som metod. Upplägget var att använda sig av tre stycken olika

utbildningsinsatser.

Grupp 1 genomgick hela Insikten-konceptet, grupp 2 delar av det och grupp 3 som var kontrollgrupp fick enbart

den obligatoriska halkutbildningen.

Resultaten av den utvärdering som genomförts visar bl.a. att ett besök i Insikten ger positiva effekter på elevernas

instälhiing till och användning av bilbälte. Besöket har dock inte lett till att dessa elever resonerar på ett annat sätt

när det gäller avstånd till framförvarande fordon, hastigheter eller väglagjämfört med de elever som inte besökt Insikten.

Om budskapet är klart och stationerna används på ett riktigt sätt bedöms säkerhetshallar av typen Insikten ha en god

potential att höja elevernas medvetenhet om nyttan av att använda den säkerhetsutrustning som finns i bilar.
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In response to the lively debate into ways ofaddressing the high level of involvement ofyoung drivers in road accidents,

the Stora Holm Driver Training Centre has invested resources in a training concept known as Insikten ( Insight ).

This comprises six different stations, the purposes of which are to raise pupils awareness ofthe benefit to be gained

from using safety equipment in cars and to get them to appreciate the importance of speed and large safety distances

in order to be able to drive safer in traffic. These stations include three different video filrns. The first illustrates the

importance of seat belts, the second is a filmed crash sequence, and the third is a film of a real road trafiic accident.

Pupils are also shown the vehicles involved in the crashes portrayed in the latter two ñhns. The stations also contain
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between the pupils and the instructor, for example concerning the importance ofthe driving position. The idea is for

Insight to be included as an integrated element for all driving test pupils who currently receive compulsory Skid training

at the Stora Hohn Driver Training Centre.

The aim of the study was to evaluate Insight by obtaining answers to the following questions:

0 How was Insight experienced by those pupils who visited the facility? How did they perceive the message? What

did they learn? Did it produce any effect on any aspect oftheir driving?

0 Were the practical driving sessions on the Skid-pan and the skid training as a whole perceived any differently as a
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speed and road conditions?

The study was based on personal interviews with individual pupils. The format involved the use ofthree different

training approaches.
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only the compulsory skid training.

The results ofthe evaluation indicate among other things that a visit to Insight has positive effects on pupils attitude

towards and their use of seat belts. However, the visit did not cause these pupils to think any differently about the

distance to the vehicle in front, speed or road conditions, compared with pupils who did not visit Insight. Ifthe message

is clear, and ifthe stations are used correctly, safety facilities such as Insight can be regarded as having a good potential

for increasing pupils awareness of the benefit gained from using the safety equipment fitted in cars.
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Förord

Studien har genomförts på Statens väg- och transport-

forskningsinstitut (VTI) på uppdrag från Vägverket

Region Väst som också har finansierat projektet.

Tack till Thomas Boström - Vägverket Region Väst

- och till Kent Folkeson - Stora Holms Trañkövnings-
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vjuer och råd under arbetets gång. Även ett tack till Nils
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Petter Gregersen och Hans-Yngve Berg för synpunkter

och intressanta diskussioner.
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sammanställt rapporten.

Projektledare för studien har varit Anders Nyberg,
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Fotograñema i rapporten är tagna av Kent Folkeson,
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Insikten - en utvärdering

En intervjuundersökning om körkortselevers upplevelse av utbildningskonceptet Insikten

på Stora Holms Trafikövningsplats

av Anders Nyberg och Inger Engström

Statens väg- och transportforskningsinstitut

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Som en konsekvens av den livliga debatt som förts om

hur man skall komma till rätta med unga förares

höga olycksinblandning, har Stora Holms Trafik-

övningsplats satsat resurser på ett utbildningskoncept

som de kallar Insikten. Detta består av ett antal sta-

tioner som syftar till att höja elevernas medvetenhet

om nyttan av att använda säkerhetsutrustning i bil

samt att få dem att inse t.ex. hastighetens och stora

säkerhetsmarginalers betydelse för att färdas säkert

i trafiken som bilförare.

Resultaten av den utvärdering som genomförts

visar bl.a. att ett besöki Insikten ger positiva effekter

på elevernas inställning och användning av bilbälte.

Besöket har dock inte lett till att dessa elever reso-

nerar på ett annat sätt när det gäller avstånd till

framförvarande fordon, hastigheter eller väglag jäm-

fört med de elever som inte besökt Insikten. Om bud-

skapet är klart och stationerna används på ett riktigt

sätt bedöms säkerhetshallar av typen Insikten ha en

god potential att höja elevernas medvetenhet om

nyttan av att använda den säkerhetsutrustning som

finns i bilar.

Bakgrund

Att genomgå halkutbildning är idag det enda moment

som är obligatoriskt i det svenska körkortssystemet. Tidi-

gare var halkutbildningen till största delen inriktad mot

att eleverna skulle lära sig att klara av kritiska trafik-

situationer, dvs. eleverna skulle lära sig färdigheter.

Diskussioner om hur halkutbildningen kan förbättras och

utvecklas har förts under senare år. Detta har bl.a. lett

fram till en ny kursplan för halkutbildningen där man

istället för färdigheter betonar vikten av att eleven skall

få insikter (Vägverket VVFS 1999:23). Detta stämmer

väl överens med den diskussion som förts om vilka effek-

terna blir på den blivande körkorttagarens körbeteende

beroende på om en utbildning betonar färdigheter eller

insikter.

Stora Holm i Göteborg är en av de traflkövnings-

platser som redan innan den nya kursplanen blev färdig

har reviderat och skrivit om mål och syften med de

övningar som eleverna skall genomgå för att bli god-

kända. Detta har inneburit en strävan mot att lägga fokus

i övningarna på insikter istället för färdigheter. Tankarna

har alltså legat i linje med den utveckling som lett fram
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till den nya kursplanen för halkutbildningen. Flera under-

sökningar (se tex. Engström, 1996) visar dock att skriva

om mål och syften inte automatiskt innebär att eleverna

uppfattar målen och syftena med övningarna som insikts-

skapande. Andra studier (se tex. Gregersen, 1996) visar

dessutom att det fortfarande finns mycket kvar att göra

för att förbättra unga bilförares säkerhet. Det är t.ex. ett

känt faktum att unga förare i högre utsträckning än äldre

överskattar möjligheterna att klara sig i trafiken utan

säkerhetsutrustning. Exempelvis är unga förare över-

representerade bland de som inte använder bilbälte.

Stora Holms Trafikövningsplats har satsat resurser på

en lokal som de kallar Insikten. Flera av övningarna på

stationerna i Insikten ingick som delar i ett projekt kallat

PILOT (se Nolén mfl., 1995). Denna del i PILOT kallade

man för Aha-demonstrationer, där man ville att eleverna

skulle få en känslomässig upplevelse av de krafter som

uppstår vid en kritisk traflksituation. Stora Hohns Trafik-

övningsplats var med i PILOT och har valt att satsa och

utveckla vissa av dessa övningar vidare. Insikten består

av sex olika stationer som bl.a. innehåller tre olika video-

filmer. Den första för att visa bilbältets betydelse, den

andra är en krockfilm och den tredje innehåller en filmad

verklig trafikolycka. I samband med de två sistnämnda

filmerna förevisas även de inblandade krockade fordonen

för eleverna. Stationema innehåller även ett demonstra-

tionshuvud, en krocksläde och en vältbil. Dessutom förs

en diskussion mellan eleverna och instruktören i samband

med respektive station, t.ex. om körställningens bety-

delse. Tanken är att Insikten skall ingå som en integrerad

del för samtliga körkortselever som idag genomgår obli-

gatorisk halkutbildning på Stora Holms Trañkövnings-

plats. Det finns inget skrivet dokument som beskriver

vilka syften och mål man har med Insikten, men med

tanke på vad som förevisas - och sett i perspektiv av dels

PILOT projektet, dels utvecklandet av den nya kurs-

planen för halkutbildningen - är det rimligt att ange att

syftet och målet är att höja elevers medvetenhet om

nyttan av att använda säkerhetsutrustning i bil samt att

få dem att inse tex. hastighetens och stora säkerhets-

marginalers betydelse för att färdas säkert i trafiken som

bilförare. Det är även intressant om detta besök i sin tur

påverkar elevernas upplevelse av de praktiska körövning-

arna på halkbanan.
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Syfte

Syftet med föreliggande studie har varit att utvärdera

Insikten genom att besvara följande frågeställningar:

0 Hur har de elever som besökt Insikten upplevt den?

Hur har de uppfattat budskapet? Vad har de lärt sig?

Har någonting som har att göra med deras bilkörning

påverkats?

0 Uppfattas de praktiska körövningama på halkbanan

respektive hela halkutbildningen sammantaget annor-

lunda beroende på om eleverna har besökt Insikten

eller inte och i sådana fall hur?

0 Påverkar ett besök i Insikten elevernas inställning till

bilbälte, avstånd till framförvarande fordon, hastighet

och väglag?

Metod

I denna studie har enskilda personliga intervjuer använts

som metod. Upplägget var att använda sig av tre stycken

olika utbildningsinsatser efter följ ande design.

0 Grupp 1: Personer som inledde dagen med ett besök

i Insikten under en timmas tid innan de genomgick

den vanliga halkutbildningen. Samtliga personer i

gruppen skulle pröva krocksläden och vältbilen inne

i Insikten personligen. Sammanlagt intervjuades tio

personer - fem kvinnor och fem män meden medel-

ålder på 18 ,4 år -i denna grupp.

0 Grupp 2: Personer som också inledde dagen med ett

besök i Insikten, men utan att pröva krocksläden och

vältbilen personligen. Dessa stationer förevisades

enbart av en instruktör. Samtliga personer i gruppen

skulle dock genomgå den vanliga halkutbildningen.

Sammanlagt intervjuades nio personer - fyra kvinnor

och fem män med en medelålder på 18,3 år - i denna

grupp»
0 Grupp 3: Personer som genomgick den vanliga halk-

utbildningen men utan att besöka Insikten. Samman-

lagt intervjuades nio personer - en kvinna och åtta

män med en medelålder på 18,4 år - i denna grupp.

Intervjuerna genomfördes ca 4-6 veckor efter att fp

varit ute på Stora Holm och spelades in på band. Intervju-

erna kan beskrivas som tämligen hårt strukturerade där

intervjuaren följde en i förväg utformad intervjuguide.

Deras dag på Stora Holm gicks igenom moment för

moment med samma följdfrågor till varje enskild station/

övning. Intervjuguiden innehöll också ett flertal frågor av

mer öppen karaktär samt frågor som syftat till att få kun-

skap om fp inställning till bilbälte, avstånd till framför-

varande fordon, hastighet och halt väglag.
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Resultat

Resultaten visar bl.a. följande:

0 De fp som besökt Insikten har upplevt besöket som

mycket positivt. Det är besöket som helhet som upp-

skattats och att de fått viktig information - framför

allt om bilbälten - som de inte får på annat håll.

0 Det finns en stor individuell spridning när det gäller

uppfattningar om stationemas syfte och detta gäller

för båda grupperna som besökte Insikten.

0 Fp i grupp 1 och 2 har lärt sig en mängd olika saker

av de olika stationema i Insikten. Framför allt verkar

de ha lärt sig nya saker om hur man använder bilbälte

på bästa sätt.

0 Fp i grupp 1 och 2 har påverkats av Insikten på en

mängd olika sätt. De vanligaste förändringarna är att

de har ändrat sitt sätt att använda bilbälte och att de

tänker mer på sin körställning.

0 Resultaten tyder på att krocksläden och vältbilen ger

mer effekt om eleverna personligen får pröva dessa.

0 Trots att fp ger uttryck för en mängd olika uppfatt-

ningar vad gåller syfte, lärdomar och påverkan av de

olika stationema i Insikten, så är dessa uppfattningar

i regel vad man skulle kunna kalla trafiksäkra upp-

fattningar. Dock visar resultatenatt det är viktigt att

ha ett tydligt budskap i det man förmedlar. På så vis

skulle man minska risken för att informationen blir

förvirrande eller misstolkas av eleverna.

0 De fp som besökt Insikten uppfattar inte de praktiska

körövningama ute på halkbanan respektive hela halk-

utbildningsdagen sammantaget annorlunda än de fp

som inte varit i Insikten.

0 Ett besök i Insikten ger positiva effekter på elevernas

inställning och användning av bilbälte. Besöket har

dock inte lett till att dessa elever resonerar på ett

annat sätt när det gäller avstånd till framförvarande

fordon, hastigheter eller väglag jämfört med de ele-

ver som inte besökt Insikten.

Slutsatser

Resultaten tyder också på att potentialen i att satsa på en

säkerhetshål] av det slag som Insikten är god. Framför allt

det faktum att budskapet ges koncentrerat och på lite

olika sätt verkar uppskattas av eleverna. Dessutom är det

en bra idé att göra detta i samband med halkutbildningen

eftersom man då när alla körkortselever med en inforrna-

tion som de i många fall annars inte får sigtillgodo. Dock

är det rimligt att anta att Stora Holms Trafikövningsplats

har haft en fördel av att de varit inblandade i projekt som

PILOT tidigare, eftersom detta har inneburit att de fått en
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vana och kunskap om hur budskapet på stationema skall

förmedlas på bästa sätt. Det är därför viktigt att poäng-

tera att man inte kan förvänta sig positiva effekter på tex.

elevernas bilbältesanvändning bara genom att köpa in en

krocksläde eller en vältbil. Fel använda kan de nog lika

gärna leda till negativa som till positiva effekter.
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Då resultaten i denna studie tyder på att en satsning

på stationer med inriktning på bilbältesanvändning har

gett effekter när det gäller elevernas bilbältesanvändning

är en rimlig hypotes att om man satsar lika starkt på

stationer inriktade mot hastighet så borde detta leda till

effekter på elevernas hastighetsval ute på vägarna.
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Insight - An evaluation

An interview survey into driving test pupils* perception of the Insight training concept at

the Stora Holm Driver Training Centre

by Anders Nyberg and Inger Engström

Swedish National Road and Transport Research Institute,

SE-581 95 LINKÖPING, Sweden

Summary

In response to the lively debate into ways of

addressing the high level of involvement of young

drivers in road accidents, the Stora Holm Driver

Training Centre has invested resources in a training

concept known as Insikten ( Insight ). This

comprises six different stations, the purposes ofwhich

are to raise pupils, awareness of the benefit to be

gained from using safety equipment in cars and to get

them to appreciate the importance of speed and large

safety distances in order to be able to drive safely in

traffic.

The results ofthe evaluation indicate among other

things that a visit to Insight produces positive effects

on pupils, attitude towards and their use of seat belts.

However, the visit did not cause these pupils to think

any differently about the distance to the vehicle in

front, speed or road conditions, compared with pupils

who did not visit Insight. If the message is clear, and

if the stations are used correctly, safety facilities such

as Insight can be regarded as having a good potential

for increasing pupils awareness of the benefit gained

from using the safety equipment fitted in cars.

Background

Skid training is at present the only compulsory item in the

Swedish driver training system. Skid training was

previously directed largely at teaching pupils how to

respond to emergency trañic situations; i.e. the intention

was for pupils toacquire skills. Discussions have taken

place in recent years into ways of improving and

developing skid control. Among other things, this has

resulted in a curriculum for skid training in which the

emphasis is placed on the importance of the pupil gaining

insight, rather than acquiring skills (Vägverket VVFS

1999:23). This coincides closely with the discussion that

has taken place into the effects produced on the

behaviour of the aspiring driving test candidate,

depending on whether the training places greater

emphasis on skills or insight.

Stora Holm in Gothenburg is one ofthe driver training

centres which, even before the new curriculum was

introduced, had reviewed and rewritten the aims and

objectives of the exercises that pupils are required to

perform before they are allowed to take their driving test.

This involved making an effort to target the exercises on
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the acquisition ofinsight rather than skills. This approach

was thus in line with subsequent developments that have

led to the introduction of the new skid training

curriculum. A number of studies (see, for example,

Engström, 1996) nevertheless indicate that simply writing

about aims and objectives does not necessarily mean that

the pupils will appreciate that the exercises are intended

to provide insight. Other studies (see, for example,

Gregersen, 1996) also indicate that a lot remains to be

done in order to improve the safety ofyoung drivers. For

example, it is a known fact that young drivers are more

likely than older drivers to overestirnate their chances of

surviving in trañic without resorting to safety equipment.

Young drivers, for instance, are over-represented among

those who do not wear seat belts.

The Stora Holm Driver Training Centre has invested

resources in a facility known as Insikten ( Insight ).

Several of the exercises that are performed at the various

stations at the Insight facility were previously part of a

project known as PILOT (see Nole'n et al., 1995). This

part of the PILOT project was referred to as Aha

demonstrations, the intention of which was for pupils to

receive a sensory experience of the forces generated in

an emergency trafflc situation. The Stora Holm Driver

Training Centre was involved in PILOT and has decided

to invest in and develop some of the exercises. Insight

comprises six different stations, which include three

different Video ñlms. The ñrst illustrates the importance

of seat belts, the second is a ñlmed crash sequence, and

the third is a ñlm of a real road trañic accident. Pupils

are also shown the vehicles involved in the crashes

portrayed in the latter two ñlms. The stations also contain

the head from a crash test dummy, a crash sledge and a

roll-over simulator. A discussion also takes place at each

station between the pupils and the instructor, for example

concerning the importance of the driving position. The

idea is for Insight to be included as an integrated element

for all driving test pupils who currently receive

compulsory skid training at the Stora Holm Driver

Training Centre. The aims and objectives of Insight are

not set out in written form in any document, although it

is reasonable to suggest that the aims and objectives are

to raise pupils awareness ofthe beneflt to be gained from

using safety equipment in cars and to get them to

appreciate the importance of speed and large safety
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distances in order to be able to drive safely in traffic,

bearing in mind what has already been demonstrated and

observed from the perspective of the PILOT project on

the one hand and the development ofthe new curriculum

for skid training on the other hand. It is also interesting

to estabhsh whether this visit in turn influences the pupils

perception oftheir practical driving exercises on the skid-

pan.

Aim

The aim ofthis study was to evaluate Insight by obtaining

answers to the following questions:

0 How was Insight experienced by those pupils who

visited the facility? How did they perceive the

message? What did they learn? Did it produce any

effect on any aspect of their driving?

0 Were the practical driving sessions on the Skid-pan

and the skid training as a whole perceived any

differently as a result of the pupils having visited

Insight and, if so, in what ways?

0 Does a visit to the Insight facility influence pupils

attitude towards seat belts, the distance to the vehicle

in front, speed and road conditions?

Method

This study was based on personal interviews with

individual pupils. The format involved the use of three

different training approaches in accordance with the

following design.

0 Group l: These pupils started their day with a one-

hour visit to the Insight facility before completing the

usual skid training. All pupils in this group were able

to experience the crash sledge and the roll-over

simulator for themselves inside the Insight facility.

Interviews were then conducted with a total of ten

persons in this group - five women and ñve men with

an average age of 18.4 years.

0 Group 2: These pupils also started their day with a

visit to the Insight facility, but without experiencing

the crash sledge and the roll-over simulator for

themselves. These stations were only demonstrated

by an instructor. All persons in the group were

nevertheless required to complete the usual skid

training. Interviews were conducted with a total of

nine persons in this group - four women and five men

with an average age of 18.3 years.

0 Group 3: These pupils completed the usual skid

training, but without visiting the Insight facility.

Interviews were conducted with a total of nine

persons in this group - one woman and nine men with

an average age of 18.4 years.

16

The interviews were conducted approximately 4-6

weeks after the test subjects had visited Stora Holm and

were tape recorded. The structure ofthe interviews may

be described as moderately severe, because the inter-

viewer adhered to an interview guide prepared in

advance. Their day at Stora Holm was examined item by

item with the same consequential questions for each

individual station/exercise. The interview guide also

contained a number of questions of a more open nature,

as well as questions intended to establish the attitude of

test subjects towards seat belts, the distance to the

vehicle in front, speed and slippery road conditions.

Results

The results indicate the following:

0 Those test subjects who visited Insight experienced

their visit as very positive. They appreciated the visit

as a whole and the fact that they received important

information - in particular in respect of seat belts -

which they do not receive from any other source.

0 Considerable variation between individuals in respect

of the aims of the different stations emerged in both

groups.

0 The test subjects in Groups 1 and 2 learned various

things from the diiferent stations in the Insight facility.

In particular, they appear to have learned new things

about how best to use seat belts.

0 The test subjects in Groups 1 and 2 were alfected by

Insight in a variety of ways. The most common

changes were modiñcations to the way in which they

use their seat belt and the fact that they pay more

attention to their driving position.

0 The results show that the crash sledge and the roll-

over simulator produce a greater effect if the pupils

are able to try them for themselves.

0 In spite of the test subjects expressing a number of

different views with regard to the aims, lessons and

effects of the different stations in Insight, the views

expressed may generally be described as traffic

safety-specific views. The results nevertheless

indicate the importance of ensuring that what you

have to say gives a clear message. In this way, one

should seek to reduce the risk ofthe information being

misleading or misinterpreted by the pupils.

0 The test subjects who visited Insight do not, on the

whole, perceive the practical driving exercises out on

the Skid-pan or, for that matter, the skid control

training day as a whole, any differently than the test

subjects who had not been to Insight.

0 A visit to Insight has a positive effect on pupils

attitude towards, and their use of seat belts. The visit
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did not cause these pupils to think any differently

about the distance from the vehicle in front, speed or

road condition, compared with those pupils who did

not visit Insight.

Conclusions

The results also point to the sound potential of investing

in a safety facility along the lines ofInsight. Pupils appear

to be particularly appreciative of the fact that the

message is given in concentrated form and in slightly

different ways. It is also a good idea to do this in

conjunction with skid training, which enables all driving

test pupils to be provided with information from which

they would not otherwise beneflt in many cases. It is

reasonable to assume that the Stora Holm Driver Training

Centre has beneñted from its previous involvement in

projects such as PILOT, which gave it familiarity with
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and knowledge of how to communicate the message of

the stations in the most effective way possible. It is

important for this reason to make it clear that positive

effects on the use of seat belts by pupils cannot be

expected to result simply from the purchase of a crash

sledge or a roll-over simulator. Ifused incorrectly, these

items are equally capable of producing negative and

positive effects.

Since the results of this study indicate that an invest-

ment in stations targeted at encouraging the wearing of

seat belts has produced positive effects as far as the use

of seat belts by pupils is concerned, it is reasonable to

assume that, if investrnents on a similar level were to be

made in stations targeted at speed, then this should

produce effects on the pupils choice of speed when

driving on the public roads.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I Sverige har frågor gällande hur unga bilförares förar-

utbildning skall utformas och hur man skall komma till

rätta med denna grupps höga olycksinblandning disku-

terats livligt under det senaste decenniet. Sedan 1993 är

det möjligt att övningsköra för B-körkort från att man fyllt

16 år. Tidigare fick man inte börja övningsköra förrän

man var 17,5 år. Syftet med att sänka åldersgränsen var

att ge eleverna möjlighet att övningsköra mera för att

tillskansa sig mer körerfarenhet innan de fick sitt körkort.

Man utgick ñån antagandet att denna ökade körerfaren-

het innan de tog sitt körkort skulle minska deras olycks-

inblandning efter att de tagit sitt körkort. Denna system-

förändring har utvärderats och utvärderas fortfarande (se

tex. Gregersen, 1997 och Gregersen m.fl., 1998). De

elever som utnyttjat möjligheten att övningsköra från 16

års ålder har dels övningskört 2,5 - 3 gånger mera, dels

varit inblandade i färre olyckor under de två första åren

efter att de fått körkort jämfört med de personer som

började övningsköra från 17,5 års ålder. I dessa utvärde-

ringar konstateras dock att det fortfarande finns mycket

kvar att göra för att förbättra unga bilförares säkerhet.

Att genomgå halkutbildning är idag det enda moment

som är obligatoriskt i det svenska körkortssystemet. Tidi-

gare var halkutbildningen till största delen inriktad mot

att eleverna skulle lära sig att klara av kritiska trafik-

situationer, dvs. eleverna skulle lära sig färdigheter.

Diskussioner om hur halkutbildningen kan förbättras och

utvecklas har förts under senare år. Detta har bl.a. lett

fram till en ny kursplan för halkutbildningen där man

istället för färdigheter betonar vikten av att eleven skall

få insikter (Vägverket VVFS 1999:23). Detta stämmer

väl överens med den diskussion som förts om vilka effek-

terna blir på den blivande körkortstagarens körbeteende

beroende på om en utbildning betonar färdigheter eller

insikter.

Förhållandet mellan begreppen färdighet och insikt är

dock inte helt enkelt att reda ut. Att det alltid skulle vara

ñågan om ett motsatsförhållande mellan begreppen stäm-

mer inte. Snarare skulle man kunna säga att de många

gånger överlappar varandra. Exempelvis kan man hävda

att en elev som fått insikter om att han/hon bör sänka

hastigheten innan en kurva vid halt väglag i och med detta

också lärt sig nya färdigheter, t.ex. att i god tid lätta på

gasen. Dock kan man säga att inriktningen på vilka

övningar man använder sig av skiljer sig åt beroende på

vilket synsätt man utgår ifrån. Mycket grovt innebär detta

att rena färdighetsövningar har haft målet att lära eleven

färdigheter för att kunna klara av kritiska trafiksituationer

om sådana uppstår. Insiktsövningar strävar däremot mot

att eleven skall bli uppmärksam och medveten om faror
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i trafiken och därmed få en ökad förståelse för hur man

bör agera i trafiken för att undvika att överhuvudtaget

hamna i en kritisk trafiksituation. I den, nya kursplanen
betonas därför insiktsinslag framför färdighetsinriktade

inslag för att undvika att eleven går ifrån halkutbildningen

och överskattar sin förmåga att med färdigheter hantera

uppkomna kritiska trañksituationer. I den här studien

används följ ande definitioner för de två begreppen:

Färdighet:

att tillskansa sig en sådan skicklighet att man kan manöv-

rera sin bil på ett sådant sätt att man reder upp en kritisk

trafiksituation i de fall en sådan uppträder.

Insikt:

att förstå hur man skall agera och varför, för att undvika

att hamna i en kritisk trafiksituation

Stora Holm i Göteborg är en av de trafikövnings-

platser som redan innan den nya kursplanen blev färdig

har reviderat och skrivit om mål och syften med de

övningar som eleverna skall genomgå för att bli god-

kända. Detta har inneburit en strävan mot att lägga fokus

i övningarna på insikter istället för färdigheter. Tankarna

har alltså legat i linje med den utveckling som lett fram

till den nya kursplanen för halkutbildningen. Att skriva

om mål och syften innebär dock inte automatiskt att ele-

verna uppfattar målen och syftena med övningarna som

insiktsskapande. I en studie av Engström (1996), fram-

kom det bl.a. att eleverna till största delen uppfattade den

gamla halkutbildningens budskap som färdighetsinriktat,

medan instruktörema ansåg att budskapet framför allt

handlade om insikter. Undersökningar av Katila, Keskinen

& Hatakka (1996) och Carstensen & Christiansen (1997)

är andra exempel på studier som visar på skillnader

mellan vad som står i kursplaner, vad instruktörer anser

att de förmedlar och hur budskapet uppfattas av eleverna.

Eftersom det är eleverna som skall lära sig något, så är

det viktigt att de också uppfattar budskapet som det är

tänkt av de ansvariga. Att de inte gör det skulle t.ex.

kunna bero på att budskapet är otydligt, att övningarna

inte stämmer överens med syfte och mål eller att det

saknas någonting i halkutbildningen som gör att slutpro-

dukten inte uppfattas som insiktsskapande.

Som nämndes ovan konstateras i utvärderingen av 16-

års gränsen att det fortfarande finns mycket kvar att göra

för att förbättra unga bilförares säkerhet. Det är t.ex. ett

känt faktum att unga förare i högre utsträckning än äldre

överskattar möjligheterna att klara sig i trafiken utan

säkerhetsutrustning. Exempelvis är unga förare över-

representerade bland de som inte använder bilbälte (se

tex. Gregersen 1996 och Cedersund, 1998).
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1.2 Insikten

Stora Hohns Trañkövningsplats har satsat resurser på en

lokal som de kallar Insikten. Insikten består av en rad

olika stationer som till största delen bygger på idéer från

ett projekt kallat PILOT (Nole'n mfl., 1995). PILOT

Vilade på grundidéen att en säker bilförare har en körstil

som karaktäriseras av stora säkerhetsmarginaler. Detta

menade man skulle innebära att föraren därmed också är

bra på att undvika kritiska trafiksituationer i trafiken.

Flera av övningarna på stationerna i Insikten ingick som

delar i PILOT projektet. Denna del i PILOT kallade man

för Aha-demonstrationer, där man ville att eleverna skulle

få en känslomässig upplevelse av de krafter som uppstår

vid en kritisk trafiksituation. Stora Holms Trafrkövnings-

plats var med i PILOT och har valt att satsa och utveckla

vissa av dessa övningar vidare. Tanken är att Insikten

skall ingå som en integrerad del för samtliga körkorts-

elever som idag genomgår obligatorisk halkutbildning på

Stora Holms Trafikövningsplats. Det finns inget skrivet

dokument som beskriver vilka syften och mål man har

med Insikten, menmed tanke på vad som förevisas - och

sett i perspektiv av dels PILOT projektet, dels utveck-

landet av den nya kursplanen för halkutbildningen - är

det rimligt att ange att syftet och målet är att höja elevers

medvetenhet om nyttan av att använda säkerhetsutrust-

ning i bil samt att få dem att inse tex. hastighetens och

stora säkerhetsmarginalers betydelse för att färdas säkert

i trafiken som bilförare. Det är även intressant om detta

besök i sin tur påverkar elevernas upplevelse av de prak-

tiska körövningama på halkbanan. Stationerna i Insikten

beskrivs kortfattat nedan.

- Station 1, bilbältets betydelse: Eleven får se en

videoñlm där betydelsen av bilbälte illustreras med att

kraften när man krockar i 50 krth är densamma som

om man hoppar från en 10 meters svikt ned i en

bassäng utan vatten. Därefter talar instruktören om

bilbältesanvändning och visar tex. hur man kan göra

för att bilbälte skall sitta bra om man har en vinter-

jacka på sig.

- Station 2, krockfilm och krockad bil: Stationen

inleds med att eleverna får titta på en videofihn som

visar en krch av en äldre Volvo. Bilen är fylld med

både bältade och obältade dockor. Filmen visas ett

antal gånger från olika vinklar och i olika hastigheter.

Därefter får eleverna chansen att se den krockade
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bilen i verkligheten och gå runt och titta på de olika

skadorna. I samband med detta ges tillfälle till frågor

och diskussion.

- Station 3, demonstrationshuvud och Whiplash-

skador: Eleverna får känna på ett dockhuvud som

väger lika mycket som ett riktigt människohuvud. För

att få en uppfattning om hur tungt det är så får

eleverna kasta huvudet emellan sig. Därefter förs en

diskussion om hur mycket ett huvud väger och om

Whiplash-skador.

- Station 4, krocksläde och körställningens bety-

delse: Inleds med att instruktören går igenom körställ-

ningens betydelse, tex. att man ska räta upp sätet,

ställa in nackstödet och att bilbältets placering på

kroppen är viktigt. Därefter får eleverna åka en sk.

krocksläde i en hastighet av 7 krn/h för att få uppleva

hur det känns att krocka redan i denna låga hastighet.

- Station 5, videoñlm av verklig trafikolycka och

olycksbil. Eleverna får först se en Videofilm inne-

hållande en verklig trafikolycka. Därefter får de se

olycksbilen i verkligheten och de får möjlighet att gå

runt och studera den. Instruktören inbjuder till diskus-

sion om möjliga orsaker till olyckan och berättar

sedan som avslutning vad som var de verkliga orsa-

kerna.

- Station 6, vältbil och att bilbälte hjälper: Eleverna

får uppleva hur det är att sitta i en sk. vältbil. Vält-

bilen sitter på en ställning och snurras runt med hjälp

av enmotor. På så vis märker eleverna att bilbältet

håller när bilen snurrar runt och att de inte ramlar runt

i bilen och skadar sig.

1.3 Syfte

Syftet med föreliggande studie är att utvärdera Insikten

genom att besvara följande ñågestälhiingar:

0 Hur har de elever som besökt Insikten upplevt den?

Hur har de uppfattat budskapet? Vad har de lärt sig?

Har någonting som har att göra med deras bilkörning

påverkats?

0 Uppfattas de praktiska körövningarna på halkbanan

respektive hela halkutbildningen sammantaget annor-

lunda beroende på om eleverna har besökt Insikten

eller inte och i sådana fall hur?

0 Påverkar ett besök i Insikten elevernas inställning till

bilbälte, avstånd till framförvarande fordon, hastighet

och väglag?
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2 Metod

2.1 Metod och design

I denna studie har enskilda personliga intervjuer använts

som metod. Upplägget var att använda sig av tre stycken

olika utbildningsinsatser efter följ ande design.

0 Grupp 1: Personer som genomgick den vanliga halk-

utbildningen samt flck besöka Insiktens alla stationer

under en timmas tid. Samtliga personer i gruppen

skulle pröva krockslåden och vältbilen inne i Insikten

personligen, dvs. det räckte inte med att titta på när

någon annan prövade. Personerna skulle vara mellan

18-20 år gamla.

0 Grupp 2: Personer som också ñck besöka Insiktens

alla stationer, men utan att pröva krocksläden och

vältbilen. Dessa stationer förevisades enbart av en

instruktör. Samtliga personer i gruppen skulle dock

genomgå den vanliga halkutbildningen. Personerna

skulle vara mellan 18-20 år gamla.

0 Grupp 3: Personer som genomgick den vanliga halk-

utbildningen men utan att besöka Insikten. Personerna

skulle vara mellan 18-20 år gamla.

För grupp 1 och 2 gällde att de skulle besöka Insikten

innan de genomgick den vanliga halkutbildningen. Vissa

på förhand bestämda dagar gällde för de olika utbild-

ningsinsatserna. Detta gjordes för att slumpen skulle

avgöra i vilken grupp som respektive försöksperson (fp)

skulle hamna i. När fp ringde för att beställa tid för sin

halkutbildning erbjöds han/hon ett antal datum. Den

utbildning man fick ta del av berodde med andra ord på

vilket datum fp valde. Ingen information om att olika

utbildningar förekom lämnades av Stora Holms personal.

Vid halkutbildningsdagens slutfle eleverna ett brev

som förklarade vad projektet gick ut på. De ombads även

att fylla i en intresseanmälan om att ställa upp på en

intervju om sin dag på Stora Holm. Utifrån dessa intresse-

anmälningar genomfördes ett urval baserat på ålder och

kön. Fp kontaktades per telefon där tid och plats för

intervjun gjordes upp. En skriftlig bekräftelse med tele-

fonnummer till projektledaren skickades därefter ut så att

de kunde ringa om de fick förhinder. Nedan ges en skiss

över studiens upplägg:

                                

 

 

Utbildning Intervjustudie

Grupp 1

Besöker Insikten

& får pröva Intervjuer
station 4 och 6 10 st

/ + halkutbildning

X st elever ca 18- ååänêçfggelmng nu G 2 nalys och
' - l'UPP . t

20 är all Stora -Jämn fördelning över Besöker Insikten Intervjuer appor
Holm for . . o ,_ 10 st skrivande
halkutbildning t1d. Minst ZO/grupp utan att fa prova

station 4 och 6

+ halkutbildning

Intervjuer
Grupp 3 10 st

Halkutbildning

Figur 1 Studiens design.
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2.2 Försökspersoner

Samtliga fp var s.k. privatister. Skälet till att enbart

använda sig av privatister var att Stora Holm visste hur

många som skulle komma, vad de hette och vilken köns-

tillhörighet dessa elever hade innan de kom till trafik-

övningsplatsen. När det gäller trafikskoleleverna fanns

inte denna kunskap.

Det var tänkt att 10 personer/grupp skulle intervjuas,

men pga. att två personer inte dök upp blev det slutliga

antalet 28 personer. Tanken var också att eftersträva en

jämn könsfördelning, vilket inte gick att uppfylla pga. att

vissa kvinnor som anmält intresse för att ställa upp på en

intervju antingen fick förhinder, ångrade sig eller helt

enkelt inte dök upp. Nedan ges en kortare beskrivning

över de tre gruppemas sammansättning.

Grupp 1.'

Tio personer som inledde dagen med ett besök i Insikten.

Dessa personer fick personligen pröva krocksläden och

vältbilen. Gruppen bestod av fem kvinnor och fem män

med en medelålder på 18,4 år.

Grupp 2.'

Nio personer som inledde dagen med ett besök i Insikten.

De fick precis som grupp 1 genomgå alla stationer men

utan att personligen få pröva krocksläden och vältbilen.

Gruppen bestod av fyra kvinnor och fem män meden

medelålder på 18,3 år.

Grupp 3:

Nio personer som inte besökte Insikten utan endast

genomförde de praktiska övningarna ute på halkbanan.

Gruppen bestod av en kvinna och åtta män meden

medelålder på 18,4 är.

2.3 Intervjuerna

Intervjuerna genomfördes i konferenslokaler på hotell i

centrala Göteborg under december 1998 och januari

1999. Intervjuerna som spelades in på band tog mellan

35 minuter och 1 timma och 20 minuter att genomföra

beroende på vilken grupp som fp tillhörde. Intervjuerna

genomfördes ca 4-6 veckor efter att fp genomgått sin

halkutbildning på Stora Holm. Intervjuerna kan beskrivas

som tämligen hårt strukturerade där intervjuaren följde

en i förväg utformad intervjuguide (se bilaga 1). Deras

dag på Stora Holm gicks igenom moment för moment

med samma följdfrågor till varje enskild station/övning.
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Huvudfrågorna var:

- Vad upplevde du att syftet med denna station/övning

var?

- Tyckte du att du lärde dig något av detta?

- Tror du att något av det du lärde dig på denna station/

övning har påverkat eller kommer att påverka din bil-

körning?

- Vad var bra respektive dåligt med denna station/övning?

- Om du fick bestämma, skulle nåth kring denna station/

övning i sådana fall förändras?

Trots denna strukturering hade intervjuerna karaktä-

ren av samtal. Dessutom behövdes inte samtliga frågor

ställas till varje enskilt moment pga. att fp redan behand-

lat frågan i ett tidigare skede av intervjun. Intervjuguiden

innehöll också ett flertal frågor av mer öppen karaktär

samt frågor som syftat till att få kunskap om fp inställning

till bilbälte, avstånd till framförvarande fordon, hastighet

och halt väglag.

Samtliga intervjuer har skrivits ut och därefter i ett

första skede strukturerats efter respektive fråga. Intervju-

erna har inte skrivits ut ordagrant, men i princip allt som

fp har sagt har tagits med. Detta har inneburit att allt för

många upprepningar av samma uttryck i en mening som

tex. ba , öhh , då va , typ har tagits bort. Detta har

gjorts för att få ett bättre sammanhang om vad som sades.

Dock har inte ordföljd och liknande skiftats om för att få

en bättre meningsstruktur. Intervjuarens frågeställningar

och kommentarer har inte skrivits ut och en rensning i det

fp har sagt har genomförts.

Bearbetningen av utskrifterna har i ett första steg

bearbetats fråga för fråga för att ge en beskrivning över

vad fp i respektive grupp har sagt. Därefter har fp svar

till varje enskild station/övning delats upp i fyra olika

kategorier. I resultatdelen redovisas gruppernas svar till

varje station/övning efter mallen syfte (elevernas upp-

levelse av syftet med stationen/övningen), lärdom (vad

de lärt sig), påverkan (om stationen/övningen påverkat

deras bilkörning) och bra/dåligt/förändring (vad tyckte

de var bra eller dåligt med stationen/övningen och förslag

till eventuella förändringar). Varje station/övning avslutas

med en korfattad sammanfattning av vad som fram-

kommit i elevernas svar. I det avslutande diskussions-

avsnittet kommer slutsatser utifrån resultatdelen att

presenteras.
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3 Resultat Insikten

3.1 Station 1, bilbältets betydelse

Besöket i Insikten inleddes med att fp fick se på en video-

ñlm där betydelsen av bilbälte illustrerades med att kraf-

ten när man krockar i 50 km/h är densamma som om man

hoppar från en 10 meters svikt ned i en bassäng utan

vatten. Därefter talade instruktören en stund om bilbältes-

användning och visade t.ex. hur man kan göra om man

har en vinterjacka på sig. En fp i grupp 2 sade sig inte

minnas någonting från denna inledning.

3.1.1 Syfte, station 1

Fp i grupp 1 har framför allt upplevt att syftet med denna

inledning var att man skulle förstå hur viktigt det är med

bilbälte och att man ska använda det. Andra mindre van-

liga uppfattningar var att denna inledning skulle visa vad

som kan hända i trafiken, att man skulle bli avskräckt och

bli mer noggrann med att använda bilbälte, att man ska

tänka mer på bilbälte så man inte glömmer det och slut-

ligen att man ska förstå vilken betydelse hastigheten har.

Att man skulle förstå liksom vilkajävlafart det är
ändå liksom, å hur små chanser det är å klara sig
utan, om man inte har bilbälte på. För man uppfattar
ju inte farten som såfarlig som den är, men om man
symboliserar med att hoppafrån 10 meter ner i en tom
pool, dåfår det en annan efekt liksom. 0298 man 19 år,

grupp 1)

Även grupp 2 upplevde att syftet främst var att man

skulle förstå hur viktigt det är med bilbälte, att man ska

använda det, att det är farligt att inte använda bilbälte och

att man måste förstå att man alltid ska använda bilbälte.

Det spelar ingen roll om man bara ska åka en kort bit

eftersom det så lätt kan hända saker i trafiken och det

spelar heller ingen roll hur gammal man är eller hur

mycket man kört, man ska ändå ha på sig bilbälte. En

mindre vanlig uppfattning var att syftet skulle få en att

påverka kompisar till att sätta på sig bilbälte och att man

inte bara riskerar sitt eget liv utan även sina medtrafi-

kanters om man inte använder det.

Attfåfolk attfatta, för det finnsju folk som inte
använder bilbälte på kortare sträckor, attfå folk å
förstå riskerna å kanske att man ska påverka typ
kompisar att också sätta på sig bilbältet. 61921 man 18

år grupp 2)

3.1.2 Lärdom, station 1

Många fp i båda grupperna upplevde att den genomgång

som instruktören gav efter flhnen hade gett dem nya kun-

skaper. Hur bältet ska sitta och hur man gör med vinter-

jackan för att bältet skall fungera som det ska var kun-

skap som de inte hade tidigare. Annars gav denna inled-

ning ingen direkt ny kunskap då man dels redan visste att

det var viktigt med bilbälte, dels redan använde bilbälte.
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Dock tyckte man att det var bra med en påminnelse och

flera fp i båda grupperna ansåg att de fått en större för-

ståelse för hur viktigt det är att använda bilbälte i alla

situationer. Några tyckte också att de lärt sig att det var

viktigt att alla i bilen hade på sig bilbälte.

Han gick igenom det där att man inte ska hajacka
under bältet, för det blir ett mellanrum som gör att
man kan 'skada sig om man krockar. Å att bältet ska
sitta så högt som möjligt så att det inte glider ner över
axeln. Jag har tänkt skitmycketpå det här efteråt, jag
tog verkligen åt mig utav det. Orp50 man 18 år; grupp

1)
Jag lärde mig inte så mycket, man har ju läst i

teoriboken å gått igenom det ganska mycket i
körskolan. Det var inget nytt man lärde sig utan mer
en påminnelse. (fp92 kvinna 18 år, grupp 2)

3.1.3 Påverkan, station 1

De flesta fp i båda grupperna säger att de alltid använder

bilbälte men att de numer även tänker på hur de tar på

sig bilbältet och att de tänker på hur man ska göra med

sin jacka för att det inte ska bli ett mellanrum mellan

bältet och kroppen. En person i grupp 1 menar dock att

det framför allt var veckan efter besöket i Insikten som

han tänkte på detta. Därefter har han tänkt .mindre och

mindre på detta. I grupp 1 sade sig åtta av tio fp att de

hade ändrat sitt sätt att använda bilbälte. I grupp 2 är

motsvarande siffra fyra av åtta. I denna grupp finns dock

andra exempel på hur de blivit påverkade av inledningen,

t.ex. att visa mer hänsyn och vara försiktig i trafiken, att

man försöker påverka andra i bilen att ta på sig bilbälte,

att tänka mer på risker och att man faktiskt kan krocka.

Två fp i varje grupp tyckte inte att inledningen hade

påverkat dem på något sätt. En person i grupp 1 poäng-

terade dessutom att hon numera oftare hade på sig bil-

bälte när hon färdades som passagerare.

Just det där visste man väl redan, det hade varit
folk i skolan sompratat om det där. Jag har alltid på
mig säkerhetsbälte, men det var nytt det där med att
dra åt ordentligt å det där medjackan, att man inte ska
ha den under. För det har man ju ofta, som när man
åker långt då sitter manju ofta löst å med benen uppe
å så. Nu har man ändrat sig åförsöker verkligen tänka
på dom där grejerna. (fp56 kvinna 18 år grupp 1)

Nu tänkerjag alltidpå att dra åt säkerhetsbältet
och förut tyckte jag att det var jobbigt att ha det så
högt upp, men nu harjag det alltid som man ska ha
det, det harjag ändratpå. ofp82 kvinna 18 år grupp 2)

3.1.4 Bra/dåligt/föråndring, station 1

Samtliga 10 personer i grupp 1 tyckte att inledningen var

en bra början på besöket i Insikten. Två fp uttryckte dock

sin förvåning över att saker som bilbälte och säkerhet

togs upp på en halkbana, men de tyckte att det var ett bra
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initiativ. Även i grupp 2 tyckte alla att det var en bra

början i Insikten. Man menade att det var bramed en

genomgång av bältet eftersom det var många som slarvar

med det och att instruktören fick fram sitt budskap utan

att det tog för lång tid. En person i grupp 2 menade dock

att man först borde fått köra de praktiska Övningarna och

sedan fått besöka Insikten. Hon upplevde det som om hon

blev hämmad när hon skulle köra efter att hon varit i

Insikten.

Tyckte att det var lite konstigt, det här med
bilbälten, det ärju inte riktigt halkbanans uppgift å
visa, utan mer bilskolans uppgift, men jag tycker det
var bra. #178 man 19 år, grupp 1)

Det var braför det var raktpå sak, inget dravel å
det var braför ungdomar har inte orkför att stå å titta
på. Det var alldeles lagom, kort å kärnfullt. Bra
början. 61986 kvinna 18 år, grupp 2)

3.1.5 Sammanfattning station 1

0 Det ñnns en mängd olika uppfattningar om stationens

syfte. De flesta fp i båda grupperna har dock uppfatt-

ningen att stationen syftar till att man ska förstå bilbäl-

tets betydelse.

0 Även lärdomar är av lite olika karaktär. En ökad kun-
skap om hur bilbältet skall sitta för att det ska fungera

så bra som möjligt är den lärdom som flest fp i de

båda grupperna har dragit.

0 De flesta fp i grupp 1 och hälften av fp i grupp 2 säger

att de numer ändrat sitt sätt att använda billbältet,

framför allt gäller detta hur bilbältet skall sitta för att

det ska fungera på bästa sätt.

0 Samtliga fp tyckte att station 1 var en bra början på

besöket i Insikten.

3.2 Station 2, krockfilm och krockad bil

Station 2 inleddes med att eleverna fick titta på en video-

film som visade en krock av en gammal Volvo. Bilen var

fylld med både bältade och obältade dockor. Filmen visa-

des ett antal gånger från olika vinklar och i olika hastig-

heter. Därefter fick eleverna chansen att se den krockade

bilen i verkligheten och gå runt och titta på de olika ska-

dorna. I samband med detta gavs tillfälle till üågor och

diskussion.

3.2.1 Syfte, station 2

Fp i grupp 1 upplevde en mängd olika syften med denna

station. Det vanligaste var att man skulle förstå vikten av

att använda bilbälte och vad som hände omman inte hade

det. Här betonas tex. viktenav att alla i bilen använder

bilbälte. Dessutom nämns ofta hastighetens betydelse,

dvs. att man ska förstå att bilbälte även behövs i låga

hastigheter. Någon enstaka menade att huvudsyftet måste

ha varit att man skulle få se effekterna av en krock. Två

personer sade sig dock inte ha en aning om vad syftet

med denna station var.

 

Figur 2
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Den krockade Volvon. Ofoto Kent'Folkeson)
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Ungefär samma syfte, det här med attförstå hur
viktigt det är med bilbälte, å hur viktigt det är att hålla

rättfarter å sånt. Så att man verkligen ser hur stora
krascherna ärfast än det är sålåga hastigheter som
55 km/h.dp8, man 19 år, grupp 1)

Även i grupp 2 var det vanligast att man nämnde att

syftet var att man skulle förstå hur viktigt det är att man

själv och andra i en bil använder bilbälte och hastighetens

betydelse, tex. att man skulle förstå vilka krafter det ändå

är i så pass låga hastigheter som ca 50 km/h. Många hade

tagit intryck av hur de dockor som varit fastspända klarat

sig jämfört med de som inte varit fastspända. Andra hade

upplevt att syftet var att man skulle se vad som händer

vid en krock och att man ñck se detta för att man skulle

tänka till innan man sätter sig i en bil och åker iväg.

Att se kontrasten mellan att ha å inte ha bilbälte å
se vad som kan hända, ävenfast jag har bilbälte på
migfram å min passagerare bakom mig inte har det,
då kanjag råka väldigt illa ut ändå. Jagfårju den här
personen i ryggen liksom. 6p 92, kvinna 18 år, grupp

2)

3.2.2 Lärdom, station 2

De flesta fp i grupp 1 uttrycker en förvåning Över hur

stora skadorna blev på bilen och att de obältade dockorna

for omkring så mycket i den hastigheten. Vissa menar att

denna station fått dem att tänka till, mer än att de lärt sig

något. Det är också vanligt med kommentarer om Lex.

bilens utseende efter krocken och att man fått mer respekt

för hastigheten. Det är dock ovanligt att de i klara ordalag

säger sig ha lärt sig att det är viktigt att använda bilbälte.

Blevförvånad närjag såg bilen att den var så
tillknycklad. Blev ocksåförvånad över hur dockorna
flög. Alla dom här grejerna i början fick en att börja
tänka mycket mer. Mer än att man lärde sig, men det
är bra. dp45, kvinna 18 år; grupp 1)

I grupp 2 har också de mest vanligt förekommande

kommentarerna att göra med vad som händer vid en

krock i låg hastighet, både vad det gäller åverkan på

fordonet och beroende på om man har bälte på sig eller

inte. Även här uttryckte de flesta en förvåning över

händelseförloppet. Flera fp sa också att de tänkt på

hastigheten mer och vad som t.ex. skulle hända vid en

krock i 110 km/h och att man efter detta tänker mer på

att ta det lugnt när man kör bil. En person menade att det

han lärde sig var att en bil inte står emot hur mycket som

helst.

Man lär sig dels vad som händer i en sån krock å
dels hur det går, skillnaden om man använder eller
inte använder bilbälte. Om man sitter i baksätet å inte
har bilbälte så kan man ju döda den som sitter i
framsätet även om han har bilbälte på sig. Så det här
med bälte påverkarju andra också, det är inte bara
för ens egen skull. 61921, man 18 år grupp 2)
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3.2.3 Påverkan, station 2
När det gäller eventuell påverkan av station 2 är flera fp

i grupp 1 lite tveksamma. Två personer säger sig inte alls

ha blivit påverkade till någon förändring av stationen

medan andra säger sig kanske ha blivit påverkade att tex.

hålla hastigheten eller att man blivit påverkad indirekt

utan att tänka på det. Fyra fp säger dock att stationen på

ett eller annat sätt har fått dem att tänka till, t.ex. om

risker, att barnet som satt fram klarade sig bra eller att

man tänker på vilka krafter det är och att det kan hända

saker även i låga hastigheter. En person säger sig numer

kolla andra personers bilbälte och även säga till de som

inte har det på sig.

Själva körningen har väl inte påverkats av det där
men man tänker mer på sina medpassagerare att de
ska ha bälte på sig. Det hade man väl inte tänkt så
mycketpå innan, utan det var mer hoppa in så åkervi
å så kollade man bara sitt eget bälte. Nu kollar man
deras också, eller man säger till att de ska ta på sig
det. äp50, man 18 år, grupp 1)

I grupp 2 säger två fp att de inte blivit påverkad till

någon förändring av denna station. De andra sju fp säger

dock att de blivit påverkade även om det gäller olika

saker som tex. att tänka mer på att använda bilbälte, att

ha blivit mer uppmärksam på andra trafikanter, att köra

mer defensivt, att tänka merpå hastigheten, att köra mer

försiktigt och att de som sitter bak ska ha på sig bälte.

Jag har blivit påverkad av det där, mer omedvetet
än medvetet. Jag sitter inte å tänker att åh jag måste
köra så härför att så hände med den å den bilen, men
man blir verkligen mer medveten. Jag är väldigt noga
med att inte köra över min egenförmåga om man
säger så. Omjag kör på en väg där det är 90 åjag
tycker det känns bättre å ligga på 80, då görjagju det
liksom. Så det är mer det här omedvetna att man kör

mer defensivt. ofp86, kvinna 18 år grupp 2)

3.2.4 Bra/dåligt/förändring, station 2
De flesta i grupp 1 är positiva till station 2. Speciellt har

de uppskattat att bilen fanns på plats till beskådan. De

menar att man kommer ihåg vad som sades och händelse-

förloppet bättre när man också ñck möjlighet att se bilen

i verkligheten. De menar att det inte hade blivit samma

sak om man endast sett videofilmen. En person tyckte

dock att det skulle ha varit ännu bättre om dockorna varit

kvar i bilen så att man kunde se hur de låg och hur de såg

ut.

Menjag tycker att dockorna skulle ha varit kvar i
bilen så att man hade sett hur dom låg å hur dom såg
ut. Det skulle vara mer skrämmande. Det varfräckt att
bilen var kvar; att dom hade den där gjorde att det blev
lite mer verklighetstroget. Man kommer ihåg allt
mycket bättre eftersom manfick gå omkring å se å ta
på bilen. Man blevförvånad över hur dockornaflög å
speciellt det där med taket att det åkte upp å så där.
Det var bra att manfick se det där (fp56, kvinna 18 år;

grupp 1)
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Grupp 2 är också mycket positiva till stationen och

de flesta tycker att det var bilen som gjorde att det hela

blev så bra. Man nämner även här att det blir mer verkligt

när man kan se och ta på bilen än om man enbart sett

filmen. En person tyckte dock att bilen var onödig och

att det hade räckt med enbart filmen. En person tyckte

också att det borde vara en modern bil som man krockat.

Det var bra att bilenfanns därför ser man enfilm
på TVså tycker manju att det inte ser såfarligt ut,
men ser man den i verkligheten så ser man ju hur illa
det var: Tyckte att stationen var bra. äp25, man 18 år

grupp 2)

3.2.5 Sammanfattning station 2

0 En mängd olika uppfattningar om stationens syfte.

Den vanligaste uppfattningen i båda grupperna är att

man ska förstå hur viktigt det är att alla i bilen använ-

der bilbälte och hastighetens betydelse i trafiken. Två

fp i grupp 1 hade ingen aning om stationens syfte.

0 Flera olika lärdomar i de båda grupperna. I båda grup-

perna är det vanligast att man lärt sig vad som händer

vid en krock i tämligen låg hastighet. I grupp 2 är det

dock fler fp än i grupp 1 som också tycker att de lärt

sig vad som händer om man inte har på sig bilbälte.

0 Det är något vanligare att fp i grupp 2 tycker att de

blivit påverkade till någon förändring av station 2 än

fp i grupp 1. Två fp i vardera gruppen tycker inte att

stationen lett till att de förändrat någonting i sin bil-

körning. Exempel på påverkan är att fp tänker mer på

risker, att det kan hända saker redan i låga hastigheter,

att köra mer defensivt och att de som sitter bak ska

använda bilbälte.

0 Fp i de båda grupperna är i regel mycket positiva till

station 2, speciellt det faktum att den krockade bilen

från filmen fanns på plats. Detta gjorde att de kommer

ihåg det som sades mycket bättre. I båda grupperna

var det ont om förslag till förbättringar av stationen.

Någon tyckte dock att det skulle ha varit ännu bättre

om dockorna varit kvar i bilen och en annan tyckte

att det borde ha varit en modernare bil som man

krockat.

3.3 Station 3, demonstrationshuvud och
whiplash-skador

Vid denna station fick eleverna känna på ett dockhqu

som väger lika mycket som ett riktigt människohuvud.

För att få en uppfattning om hur tungt det är så fick

eleverna kasta huvudet emellan sig. Därefter fördes en

diskussion om hur mycket ett huvud väger och om

Whiplash-skador.

3.3.1 Syfte, station 3

I grupp 1 var det vanligast att man ansåg att syftet var att

förstå att ett huvud är tungt och att detta gör att nacken

utsätts för stora krafter vid en krock, vilket i sin tur kan
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Figur 3 Demonstrationshuvudmed autentisk storlek

och vikt. (foto KentFolkeson)

förklara att Whiplash-skador uppstår. En person menade

att syftet också var att förstå hur viktigt det är att ställa

in bilstolen pårätt sätt. Två personer var dock inte säkra

på vad syftet med station 3 var.

Att inse hur skör nacken är, att huvet väger så
mycket å det här med Whiplash-skador; att det är lätt

attfå det. (7229, kvinna 18 år, grupp 1)

Fp i grupp 2 tar även de vanligen upp att ett huvud

är tungt som syftet med övningen. Det förekommer även

kommentarer om de krafter som nacken därmed utsätts

för och att det kan leda till Whiplash-skador, men dessa

kommentarer är inte lika vanliga som i grupp 1. En person

uppfattade att syftet med övningen var att man skulle

köra med huvudet på rätt ställe, dvs. att man ska tänka

på hur mycket man har i huvudet och använda det på rätt

sätt. En annan fp menade att övningen syftade till att man

skulle förstå att det var viktigt med huvudkudde baki

bilen. En person menade att det inte fanns något syfte

med Övningen.

Att ett huve är tungt, att det väger såjäkla mycket.
Då inser manju hurmycket nackmusklerna å koterna
skall bära å det här med Whiplash. 6p19, man 19 år;

grupp 2)

3.3.2 Lärdom, station 3

Samtliga personer i grupp 1 tyckte att de lärt sig att ett

huvud är tyngre än vad de trott. Två personer tyckte dess-

utom att de lärt sig att nackmusklerna måste vara väldigt

starka för att man ska klara sig vid en krock. En person

menade att det man lärde sig framför allt var att försöka

få en annan rutin för hur man ställer in sitt bilsäte så att

man inte ligger ned när man kör.

Att tänka på attfå en annan rutin lärde man sig
väl. Man kanske inte tänker så mycketpå sätet, man
kanske liggerför mycket ned i bilkörningen. Har en
fader som ligger rätt mycket ned när han kör bil, så
det här med att ta u p sätet så långt du kan, utan att
du sitter obekvämt. att huvudet var mycket tyngre än
vad jagtrott. 6p54, man 18 år; grupp 1)
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Även i grupp 2 tyckte samtliga personer att de lärt sig
att ett huvud är tungt. I denna grupp finns exempel på

andra lärdomar som en förståelse av vilka krafter det blir

när huvudet kommer i rörelse, vad som kan hända om

man blir påkörd bakifrån och att detta kan leda till

Whiplash-skador eller nackskador. En annan menade att

man även lärde sig att man ska ta det försiktigt och att

det är viktigt att man ställer in nackstöden ordentligt.

Man lärde sig att ett huvud var så tungt, det visste
man ju inte. Det hängde ju ihop med det här med
Whiplash-skador, vilken kraft det blir när huvet
kommer i rörelse. O'p21, man 18 år, grupp 2)

3.3.3 Påverkan, station 3
De flesta fp i grupp 1 anser inte att stationen påverkat

dem till någon förändring. Två fp sade sig dock ha blivit

mer noggranna med nackstödet. En fp har ändrat hur han

sitter i bilen - både inställning av nack- och ryggstöd -

och en person har blivit mer noggrann både när han sätter

sig i bilen och när han tar på sig säkerhetsbältet.

Man tänker inte på det, men man börjadeju tänka
på vad som skulle hända om man skulle krocka eller
ramla om man var ute å cykla eller nåt. Det var mer
det än själva bilkörningenjag tänkte på. Men han visa
det där med Whiplash-skador å vad som kunde hända
om man inte satt rätt, såjag harfaktiskt ändrat hurjag
sitter i bilen nu, både hur ryggstödet och nackstödet är
inställt. Ofp50, man 18 år, grupp 1)

Majoriteten i grupp 2 tycker inte att stationen har

påverkat dem till någon förändring. En fp menar dock att

det var bra att få denna kunskap, eftersom hon då kan

förbereda sig om hon blir påkörd bakifrån eftersom hon

nu vet att hon ska hålla huvudet still och på nackstödet.

En annan fp säger sig nu tänka på att inte ligga för nära

andra bilar och att han nu sitter rakare efter det som

instruktören berättade om nackstöd. Ytterligare en fp

tänker mer på att kolla att det finns nackstöd i bilen -

speciellt där hon själv ska sitta - och att de är korrekt

inställda.

Å nu så tänker manju på att inte liggaför nära
nån när man kör å man sitter lite rakare efter det där
han sa med nackstöd. 02925, man 18 år; grupp 2)

3.3.4 Bra/dåligt/föråndring, station 3

I grupp 1 tyckte hälften av fp att övningen var bra som

den var. Två fp tyckte att övningen skulle vara kvar pga.

att det var intressant även om det inte hade med bilkör-

ning att göra eller att man nog ändå alltid lär sig något.

En fp tyckte att övningen skulle vara kvar trots att han

inte tyckte att det gav så mycket. En person tyckte att

övningen skulle plockas bort och en förstod inte poängen

med övningen. När det gäller förbättringar tyckte en fp

att det skulle finnas en docka med ett sådant huvud.

Denna docka skulle placeras i en krocksläde så att man

fick se hur huvudet flexade vid en påkörning bakifrån.

Han trodde att detta skulle engagera folk mer än att
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instruktören visade rörelsen genom att sätta huvudet på

sin handled.

Jag tycker inte att det där huvudet har nånting med
bilkörning att göra, men det är verkligen intressant det
där dom har att säga om Whiplash-skadorna. Så
övningen kan vara kvar 6,017, kvinna 19 år, grupp 1)

En person i grupp 2 var tveksam till om denna station

verkligen behövdes. I alla fall var hon tveksam till den

delen som gick ut på att man skulle slänga runt huvudet.

Resterande fp tyckte att övningen var bra även om vissa

inte tyckte att den direkt påverkat dem. Andra uppskat-

tade just inslaget där man slängde huvudet emellan sig,

då de menade att det ytterligare Ökade effekten av huvu-

dets tyngd. En fp tyckte dock att instruktören inte borde

ha sagt att huvudet är tungt innan man började kasta det

emellan sig. Denna fp menade att man skulle ha reagerat

ännu mer på huvudets tyngd utan denna förhandsinforma-

tion.

Övningen var bra, allt var bra där inne. Vissa
kanske vill ha lite mera raktpå information, att det här
å det här gör att ditt huve kan åka rätt ut genom rutan
å så, men för migfunka det bra å självfåbörja
fundera kring tyngden. Men lite mer om t. ex. att det
kan räcka med att huvet åker bakåt mot huvudstädet så
får du värsta Whiplash skadan liksom, det är nog
många som inte tänker på det sättet. 02986, kvinna 18

år grupp 2)

3.3.5 Sammanfattning station 3

0 Den vanligaste uppfattningen om övningens syfte i

båda grupperna är att man skulle förstå att ett huvud

är tungt. I grupp 1 är det dock vanligare jämfört med

grupp 2 att fp också talar om de krafter som nacken

utsätts för vid en krock och att detta kan leda till

Whiplash-skador. Två fp i grupp 1 var inte säkra på

vad syftet var och en fp i grupp 2 menade att det inte

fanns något syfte med övningen.

0 Samtliga fp i de båda grupperna hade lärt sig att ett

huvud är tungt. Fp i de båda grupperna uttrycker även

en mängd andra lärdomar som de tycker att de fått av

stationen, t.ex. att få in en rutin för hur man ställer in

sitt bilsäte och nackstöd, vad som kan hända om man

blir påkörd bakifrån och att man ska ta det försiktigt.

0 De flesta fp i båda grupperna anser inte att de blivit

påverkade till någon förändring av stationen. Fyra fp

i grupp 1 och tre fp i grupp 2 ger dock exempel på

förändringar. Exempel på förändringar är en större

noggrannhet med nackstödet, hur man sitter och hur

man tar på sig bilbältet.

0 De flesta fp i båda grupperna tyckte att stationen var

bra. Det är dock dåligt med förslag till eventuella

förbättringar. Ett exempel är dock att en docka med

ett sådant huvud kunde placeras i en krocksläde, så

att man fick se hur huvudet flexade vid en påkör-

ning bakifrån.
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3.4 Station 4, krocksläde och körställnlngens
betydelse

Stationen inleddes med att instruktören gick igenom kör-

ställningens betydelse, t.ex. att man ska räta upp sätet,

ställa in nackstödet och att bilbältets läge är viktigt. Där-

efter ñck fp i grupp 1 åka en sk. krocksläde i en hastighet

av 7 km/h. Fp i grupp 2 fick inte själva åka krocksläden

utan de fick endast se när instruktören åkte i den.

 

Figur 4 Krocksläden Oroto Kent Folkeson)

3.4.1 Syfte, station 4

Grupp 1 angav en mängd olika syften med denna station,

även om de på olika sätt hänger ihop. Att man ska ha

bälte även i låg fart, att det gör ont och krocka även om

det inte är en hög hastighet, att Visa hur stora krafter det

är frågan om vid en krock, att man ska tänka på att hålla

hastigheten, att visa hur det känns när man krockar, att

visa att man inte kan hålla emot utan bilbälte, att det går

illa om man inte har bilbälte även i låga hastigheter och

att man skulle känna att den låga farten 7 km/h påverkar

en även om man har säkerhetsbälte är exempel på vad fp

i grupp 1 angav som syfte med övningen.

Syftet var att man skulleförstå att man ska sättapå
sig bilbältet med en gångför man kan krocka även i
lågfart, om man bara kör utfrånparkeringen, eller
vad som helst, att man inte ska vänta. (7:191 6, kvinna 19

år: grupp 1)

I grupp 2 var det vanligt att man menade att syftet var

att visa vilka krafter det är även i låga hastigheter. En fp

sade sig inte förstå syftet med stationen. Två fp ansåg att '
syftet framför allt var att visa hur bra och viktigt det är

med bilbälte.

Attfå se hur mycket det handlar om i små hastig-
heter; det varju bara 7 km i timmen trorjag, men det

small ändå ganska hårt å han åkte ju framåt när det
tog stopp. #192, man 18 år, grupp 2)
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3.4.2 Lärdom, station 4

Fp i grupp 1 verkar framför allt ha lärt sig vilka krafter

det är frågan om redan i så låg hastighet som 7 kni/h, att

bälte behövs redan i låga hastigheter och hur man ska

spänna fast sig på rätt sätt. De flesta uttrycker också en

förvåning över att det kändes så mycket i 7 km/h.

Det gjorde nästan ont när man krocka medden, det
hade manju inte väntat sig. 7 km låterju som en verklig
plutt grej, man blev verkligenförvånad Lärde mig att
farten spelarstor roll å att man behöver säkerhetsbälte
för att klara sig. Å att det ska sitta rätt också, det tänker
manpå nu. 0105 6, kvinna 18 år: grupp 1)

Två fp i grupp 2 tyckte inte att de lärde sig någonting

av stationen, en tyckte att hon redan visste det där efter-

som hon läst om det i teoriboken och den andra tyckte

att han inte lärde sig någonting eftersom han inte fick

prova krocksläden själv. Den vanligaste lärdomen var att

man förstod vilken kraft det är frågan om redan i en låg

hastighet. Denna lärdom sa tre fp att dom dragit. Andra

exempel på lärdomar är att det är viktigt med bilbälte, att

man nu vet hur man ska spänna fast bilbältet, att man ska

vara försiktig när man har med motorfordon att göra och

att det kan hända saker redan i låg hastighet.

Man lär sig väl att om man krockar i 70 istället så
fattar duju vilken smäll det innebär om 7 km var så
där, å det ärju ändåprecis vad man kan ta emot med
händerna. Han tog den där liknelse att om manföll
framåt å tog emot med händerna så var det ungefär 7
km, å om manföllfrån en stol så vardet 15 km, det var
rätt braför dåförstod manju. 6p21, man 18 år, grupp

2)

3.4.3 Påverkan, station 4

Tre fp i grupp 1 kan inte säga att det är någonting speciellt

som de har förändrat pga. station 4, men de säger att de

tänker rätt mycket på den övningen och hur det kändes.

De andra sju personerna säger sig ha blivit påverkade på

ett mer konkret sätt, oftast rör det sig om bilbälte.

Exempel på påverkan är;

0 en kvinna tar numer alltid på sig bälte, förut kunde

hon strunta i det om hon skulle åka en kort bit

0 två fp är numera noga med att bältet skall vara fast-

spänt på rätt sätt

0 en man slarvade förut ofta med bilbälte om han satt i

baksätet, nu har han alltid bilbälte även när han sitter

bak

0 en man tänker mycket mer på hastigheten än tidigare

0 en kvinna tycker efter denna station att det är ännu

viktigare med bilbälte än tidigare, dessutom ser hon

nuförtiden till att alla andra i bilen också har det

0 en kvinna menar att denna station gjort att hon tänker

sig för mer när hon kör bil, att hon blivit försiktigare

eftersomhon tänker på hur mycket som kan hända ute

i trafiken
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Den Övningen varju det somfått en att mest tänka
på det här med bilbälte. Innan kunde jagju strunta i
bilbälte ibland, om man skulle ner till affären, det
spelar ingen roll liksom, det ärsån kort bit. Men nu tar
jag alltidpå mig bilbälte. 0:016, kvinna 19 år grupp 1)

Fem fp i grupp 2 tycker inte att stationen direkt har

påverkat dem till någon förändring, även om flera utav

dem tycker att det var bra att de fick se vad som hände i

7 km/h. Två fp tänker nuförtiden ännu mer på bilbälte och

hastighetens betydelse. En fp tänker på att inte köra så

nära framförvarande bilar och en fp tänker numera på hur

bältet skall sitta.

Det var en bra stationför där visade dom hur man
skulle ha bältet, att man ska ha det över nyckelbenet å
inte så långt ut å detförsökerjag tänkapå nufaktiskt
närjag åker. 7992, kvinna 18 år grupp 2)

3.4.4 Bra/dåligt/förändring, station 4

Samtliga fp i grupp 1 tyckte att stationen var väldigt bra

och att det var braatt man fick prova att åka sj älv. En fp

tyckte dock att man inte ska behöva åka om man inte vill.

En annan tyckte att det tog lite lång tid eftersom alla

skulle åka, men hon menade samtidigt att det inte skulle

ge någonting om man inte provade sj älv. En man tyckte

att man borde ha spelat in några åk på video så att man

kunde titta på huvudets rörelse ordentligt.

Övningen var bra, det var bra att man var tvungen
att åka. Man sågju på de andra att huvet åkte fram
lite, men man trodde ändå inte att det skulle kännas så
mycket. (fp11, man 19 år; grupp 1)

De flesta fp i grupp 2 tyckte att det var en bra station,

men sju stycken tyckte att de borde ha fått prova att åka

krocksläden sj älva. De tror att detta skulle ha gett mer.

Man bordefåprova den där, för han vetju redan
hur det känns å det gör ju inte vi å det borde manfå
veta. 1 allafall att dom som villfårprova. 02988, kvinna
18 år, grupp 2)

3.4.5 Sammanfattning station 4

0 Fp upplevde en mängd olika syften med station 4. I

båda grupperna är det vanligt att man uppfattat att

syftet var att Visa vilka krafter det handlar om även i

låga hastigheter. I båda grupperna anges tämligen ofta

att syftet också handlade om bilbältets betydelse även

i låga hastigheter. En fp i grupp 2 förstod inte syftet

med stationen.

0 Fp i båda grupperna ger många olika exempel på lär-

domar. Det vanligaste är att de lärt sig vilka stora

krafter det är frågan om redan i låga hastigheter.

Andra exempel på lärdomar är vikten av att spänna

fast bilbältet på ett korrekt sätt och bilbältets bety-

delse. I grupp 2 finns det dock två fp som inte tycker

att de lärt sig någonting av denna station.

0 När det gäller påverkan är det vanligare att fp i grupp

1 ger konkreta exempel på detta och oftast rör det sig
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om bilbälte. Exempelvis är två fp numer mer

noggranna att bältet är fastspänt på rätt sätt, någon tar

numer på sig bilbälte även vid kortare resor, en annan

tar numer på sig bilbälte även i baksätet och

ytterligare en annan ser numer till att även andra i

bilen också sätter på sig bilbältet. I grupp 1 är det tre

fp och i grupp 2 är det fem fp som inte tycker att de

blivit påverkade av stationen.

0 De flesta fp i båda grupperna tyckte att stationen var

bra. I grupp 2 är det dock sju fp som tycker att de

själva borde ha fått pröva krocksläden eftersom de

tror att det skulle gett ännu mer. Ett annat förslag till

förändring var att man skulle spelat in ett åk på video

så att man därefter kunde ha tittat på huvudets rörelse

ordentligt.

3.5 Station 5, videofilm av verklig trafikolycka
och olycksbil

På denna station fick eleverna först se på en videofilm

innehållande en verklig trañkolycka. Därefter fick de se

olycksbilen i verkligheten och de fick möjlighet att gå

runt och studera den. Instruktören inbjöd till diskussion

om möjliga orsaker till olyckan och berättade sedan som

avslutning vad som var de verkliga orsakerna.

 

Den krockade bilen från den verkliga

olyckan. Ofoto Kent Folkeson)

Figur 5

3.5.1 Syfte, station 5

I grupp 1 hade man lite olika uppfattning om syftet med

denna station. Fyra fp menade att syftet var att man skulle i

förstå vikten av att ha bra däck. Att en sådan liten grej

som att köra ut på de vita vägrnarkeringarna kunde få

bilen att reagera så kraftigt, att få se hur förstörd bilen

blev, att chocka och visa vad som kan hända i verklig-

heten, att man skulle fatta orsaken till olyckan, att hastig-

heten är viktig, att det är viktigt med bilbälte och att man

ska inse att man inte är störst, bäst och vackrast bara för
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att man sitter bakom ratten i en bil var andra uppfatt-

ningar om stationens syfte.

Det var väl också... dom hade väl kört lite förfort
dom som åkte den där bilen å kommit in på nån liten
vattenplått eller nåt å sen tappade dom kontrollen
jåttefort. Annars tänker manju att det går å hävaen
sladd, men dom verkligenflög ut i diket å volta å sen
när man fick se den bilen dåfatta manju inte hur dom
överlevde. Så syftet var väl som med det andra att man
ska inse att man inte är störst, bäst å vackrast baraför
att man sitter bakom ratten på en bil. Så den stationen
var verkligen efektfull. Ofp9, kvinna 18 år, grupp 1)

I grupp 2 var det två fp som inte riktigt förstod vad

syftet var med denna station. Annars var det även i denna

grupp ganska skilda uppfattningar om syftet med sta-

tionen. Att det går att klara sig även i sådana situationer

om man har bilbälte, att se hur lätt det kan ske en olycka,

att varna dem för att de ska bli mer försiktiga, att visa att

vissa människor är galna bara för att de har tagit körkort,

att man måste planera sin körning och ha gått om tid, att

visa vad hög hastighet, dåliga däck och regn kan ge för

konsekvenser och att se risken med att köra för fort är

de olika fp uppfattningar om stationens syfte.

Att visa hur lätt en olycka kan hända, det räckte ju
att han kom ut därpå det vita å såfick han sladd å så
höll hanpå å dö. (fp92, kvinna 18 år, grupp 2)

3.5.2 Lärdom, station 5

Nio stycken fp i grupp 1 säger sig ha fått ny kunskap i

form av att det är viktigt med däck. Däremot är det lite

olika vad man säger att man lärt sig om däck. En fp

konstaterade att hon nu förstått att det är viktigt att kolla

däcken. Fyra fp hade lärt sig att man skulle ha de bästa

däcken bak medan två stycken hade lärt sig att de bästa

däcken skulle sitta fram. Två andra fp som tog upp däck

var inte säkra på vadolyckan berodde på, men båda

trodde att orsaken var att bilen hade haft de bästa däcken

bak. Att man lärt sig hur fort olyckan är framme, att man

ska det lugnt om det är halt och blött ute och att tänka

på lösa saker i bilen är andra lärdomar som enskilda fp

fått av denna station.

Efter den filmen gick han väl mest igenom hur
viktigt det år med däck. Om man inte hade samma
däck, skulle man sätta de bästa bak. Jag körde den
frågan med mina föräldrar sen närjag kom hem, var
man skulle ha, om man bara byter två däck, var man
skulle sätta dom två bästa. Vi harjuframhjulsdrift så
då sa domframdåcken, å det hade jag nog också
svarat om han hadefrågat mig. Men dom skaju vabak
så man inte får sladd, så det varju bra attfå veta. Å
det såg man ju på dom dåckena, de varju inga spår
alls medan dom därframme var helt nya. Dåcken och
det där med lösa grejer som ligger där bak som man
inte tänkt på, detvar nytt. (fp54, man 18 år, grupp 1)

I grupp 2 var det tre personer som nämnde det här

med däck som ny kunskap. En av dessa menade att hon

nu tänker på det här med däck, medan de andra två hade

lärt sig att en av orsakerna till olyckan var att bilen hade

30

haft för slitna bakdäck. Tre fp sa att de inte hade lärt sig

någonting speciellt av övningen. Tre fp tog upp hastig-

hetens betydelse, att de nu tänkte ännu mer på detta och

att de tog det extra lugnt när det var blött. En fp nämnde

att man återigen förstått bilbältets betydelse eftersom de

som åkte i bilen klarat sig utan allvarliga skador tack vare

detta. En annan fp nämnde att hon lärt sig att det var

farligt att köra på de vita vägmarkeringarna om de var

blöta, eftersom det då var lätt att få sladd.

Jag har settfilmenförut, men man kommer väl att
tänka på den om man byter däck å sätta dom bättre
bak å tänka på hastigheten om det regnar å så. Jag
tror att man inte kommer att köra lika fort efter det
där, speciellt om det regnar, man sågju vilken sladd
dom fick. Jag tror att det är braför dom som brukar
körafort att se denfilmenför det serju inte trevligt ut
även om dom klara sighelt oskadda. 025, man 18 år:

grupp 2)

3.5.3 Påverkan, station 5
Två ip i grupp 1 menar att de inte har förändrat någonting

pga. övningen. Den vanligast nämnda förändringen är att

fp i gruppen nämner att de kommer att vara mer nog-

granna med däcken i framtiden. En fp tänker mer på om

det finns lösa saker i bilen och två fp tänker mer på att

anpassa hastigheten efter rådande förhållanden.

Man tänker mer på lösa grejer nu hur dom kan
fara omkring. Okey om man har såkerhetsbålte, men
så kommer en sån grej kanske i huvet, då kanske det är
kört ändå. 0p54, man 18 år, grupp 1)

De flesta i grupp 2 säger att övningen har påverkat

dem att tänka mer på hastigheten, speciellt när det är blött

eller halt ute. Två fp nämner att de kommer att vara mer

noggranna med däcken och en fp såg olyckan som ett

bevis på att bilbälte hjälper. Två fp är dock inte säkra på

att övningen påverkar alla på rätt sätt eftersom det gick

så bra för de som färdades i bilen. De menar att detta kan

göra att vissa personer därför kan få uppfattningen att

det gick ju bra för dom så ....

Det harju påverkat en i och med att det var ett bra
bevispå att bilbälte hjälper; det ärju en livförså'kring.
äp21, man 18 år, grupp 2)

3.5.4 Bra/däligt/förändring, station 5

Samtliga fp i grupp 1 tyckte att det var en bra station. De

flesta tyckte också att det var braatt bilen fanns där så

att man kunde gå runt och titta på tex. däcken. Några

nämnde också att de tyckte att det var extra bra att det

var en verklig olycka. Förslag på vad som skulle gjort

stationen bättre är att man först skulle ha fått se bilen och

fått gissa vad som hänt för att sedan få reda på orsaken,

att man hade intervjuat de inblandade i olyckan och fått

reda på vad de hade att säga och att det kanske hade varit

bättre om man haft bilens däck bredvid bilen så att det

hade varit lättare att se dem.
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Jag tycker att det är bra att manfår se bilen också.
Det var lite extraför den kraschen hade manju settpå
bilskolan innan, så det var bra att se bilen. När man
ser den bilen så behöver man inte vara speciellt smart
för attfatta att det bara var enfruktansvärd tur att
dom klarade sig. Attförst se kraschen och sen bilen
var lärorikt. Vill inte ändra på nåt här, det var

bra. 08, man 19 år: grupp 1)

Även i grupp 2 tyckte samtliga fp att stationen var bra.

Flertalet nämnde också att bilen gjorde att man kom ihåg

övningen mycket bättre. Även här betonade några fp att
det var extra elfektfullt eftersom det var en riktig olycka.

Ett förslag till förbättring var att instruktörema mer skulle

betona faran med grus och vägmarkeringar.

Den stationen var jättebraför den hade så många
aspekter, grupptryck, han hade färskt körkort, kunna
planera sin körning, beakta väderleken, så den var

väldigt bra. Å det hände i verkligheten, det var inget
som trafiksäkerhetsverket gjort som informations-
video. Man ska kanske understryka lite mer det här
med vägrenen, när det är gruspå sidorna å de här vita
markeringarna. Betona det mer. 0fp86, kvinna 18 år,

grupp 2)

3.5.5 Sammanfattning station 5

0 Det förekommer en mängd olika uppfattningar om

stationens syfte i båda grupperna. I grupp 1 är det

dock vanligt att man menade att man skulle förstå

vikten av att ha bra däck. Andra uppfattningar om

stationens syfte var tex. att man skulle bli chockad,

att förstå bilbältets betydelse, att man måste planera

sin körning, att se hur lätt det kan ske en olycka och

att se risken med att köra för fort. I grupp 2 är det två

fp som inte riktigt förstod vad syftet med stationen

var.

0 Även när det gäller lärdomar är de av olika natur i
båda grupperna. I grupp 1 är det vanligt att fp tycker

att de fått ny kunskap om däck, men var de bästa

däcken skall sitta på bilen är man inte överens om. Ny

kunskap om däck samt hastighetens betydelse är det

som nämns oftast i grupp 2. Andra exempel på lär-

domar är bilbältets betydelse, at man ska ta det lugnt

när det är halt och blött på vägen och att man ska

tänka på lösa saker i bilen. Tre fp i denna grupp tycker

inte att de lärt sig något speciellt av station 5.

0 När det gäller påverkan är det vanligast att fp i grupp

1 säger att de kommer att vara mer noggranna med

bilens däck i framtiden. I grupp 2 är det vanligast att

stationen påverkat dem att tänka mer på hastigheten.

Andra exempel på påvekan är att tänka mer på om det

finns lösa saker i bilen och en ännu större förståelse

för bilbältets betydelse eftersom de som åkte i bilen

klarat sig utan allvarliga skador tack vare att de

använde bilbälte. Två fp i grupp 1 tycker inte att de

påverkats av stationen och två fp i grupp 2 är inte

säkra på att stationen påverkar alla på rätt sätt efter-

som det gick bra för de inblandade i krocken.
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0 Samtliga fp i båda grupperna tyckte att stationen var

bra, speciellt uppskattas att olycksbilen fanns till

beskådan och att det var extra elfektfullt eftersom det

var en verklig olycka. Flera bra förslag till förbätt-

ringar ges. Exempelvis att man skulle ha haft med

utsagor från de inblandade i olyckan, att däcken skulle

ha stått bredvid bilen så att man såg bättre hur slitna

de var och att instruktörema mer ska betona faran

med grus och vägmarkeringar.

3.6 Station 6, vältbil och att bilbälte hjälper

Den avslutande stationen i Insikten innebar att eleverna

i grupp 1 fick uppleva hur det var att sitta i en sk. vältbil.

Vältbilen sitter på en ställning och snurras runt med hjälp

av enmotor. På så vis märker eleverna att bilbältet håller

när bilen snurrar runt och att de inte ramlar runt i bilen

och skadar sig. När vältbilen var vänd upp och ned fick

de dock inte pröva att ta sig ur bilen. Eleverna i grupp 2

fick inte pröva vältbilen överhuvudtaget. De fick endast

titta när en av instruktörema förevisade den.

 

Vältbilen. Ofoto Kent Folkeson)Figur 6

3.6.1 Syfte, station 6

En fp var lite osäker på syftet med vältbilen, men trodde

väl att det återigen var för att visa att bälte är viktigt. Att

man ska ha bälte och inse att det håller när man hänger

upp och ned var de vanligaste uppfattningama om syftet

med övningen. Att även andra i bilen ska ha bälte, att man

inte klarar sig utan bälte om man skulle hamna upp och

ned, att känna hur det kändes att hamna upp och ned och

hur påfrestande det var för huvudet var andra saker som

fp i grupp 1 upplevde som syfte med övningen.

Syftet var väl bara attfå känna hur det känns å
känna att man verkligen sattfast med bältet, förjag
trodde attjag skulle ramla ned i golvet, jag menar
taket, men det gjorde manju inte. Så det var ganska
skönt å känna att detfunkade.(fp5 6, kvinna 18 år,

grupp 1)
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I grupp 2 fanns följ ande tankar om syftet med

övningen; att se hur jobbigt det är att hamna upp och ned,

att man skulle förstå vad som händer om man inte skulle

ha bälte, att se att man sitter kvar om man har bälte, att

bälte hjälper, att lära sig hur man tar sig ur om man ham-

nar i en sådan situation och att se hur svårt det är att ta

sig ur om man hamnar i en sådan situation.

Syftet har väl också lite medbälte att göra, attman
blir hängande i bältet när det snurrar där å har man
inte bälte så blir man väl ganska hoptryckt antarjag.
(pr8, man 20 år, grupp 2)

3.6.2 Lärdom, station 6

De vanligaste lärdomama som fp i grupp 1 ger uttryck

för är att bältet håller och att det är viktigt med bilbälte.

Att man inte klarar sig i en sådan situation om man inte

har bälte, att det inte ska finnas lösa saker i bilen, att det

inte bara är att ta av sig bältet om man skulle hamna upp

och ned, att man inte vill hamna i en sådan situation och

att alla i bilen måste ha bälte för annars kan man ändå bli

skadad är andra lärdomar som fp i grupp 1 ger uttryck för.

Man harju sett på TVatt bältet håller; men att det
ändå är så pass starkt som det är, det hadejag nog
inte... jag vissteju det, men det var bra attfå kännapå
det. Man tänkte ju lite att när man tar på sig bältet, då
kan manju dra ut det å så tänker man att då kanske
det åker ut när man välter, så det var effektfullt attfå
testa. Man lärde sigju att man alltid ska ha bältet på
sig, å sen att inte bara ta av sig bältet om man skulle
hamna i den situationen för då kan man bryta nacken.
Så det var braatt de sa att man skulle ta det lugnt. Att
man åkte två och två var bra, för då var manju glad
att hon hade på sig bältet för annarshade honju åkt
rättpå mig. Ofp9, kvinna 18 år, grupp 1)

Tre personer i grupp 2 tyckte att de lärt sig hur man

ska ta sig ur en bil som vält, i alla fall i teorin. Två stycken

tyckte inte att de lärde sig någonting eftersom de inte fick

prova hur det kändes. Attdet är viktigt med bälte, hur

svårt det måste vara att ta sig ur en bil som vält och att

det är svårare att ta sig ur än vad man tror är andra lär-

domar som fp i grupp 2 tycker sig ha fått.

Att se vadsom händer om man voltar å han berätta
hur man ska göra för att inte knäcka nacken om du
ligger upp och ned. Det hadejag aldrig tänktpå själv.
Det var väldigt bra att han påpeka det. Man lärde sig
hur man ska göraför att ta sig ut. Det är väldigt viktigt
att veta hur man ska ta sig ur om man skulle komma i
den där situationen. Jag kan inte påminna mig attjag
läst nåt om det i teoriboken. Sånt borde vara självklart
att det står i den eller i pärmar på bilskolan. åp86,
kvinna 18 år: grupp 2)

3.6.3 Påverkan, station 6

Fem personer i grupp 1 tycker inte att de förändrat någon-

ting pga. övningen. En fp försöker se till att det inte ligger

lösa saker i bilen. En annan har numer alltid på sig bälte

även i baksätet och försöker säga till andra i bilen som

inte har på sig bälte. En vill efter detta att alla i bilen ska

ha bälte, en annan att de som sitter i baksätet måste ha
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på sig bälte och en tredje kommer att tvinga den som

sitter bredvid henne i bilen att ta på sig bilbältet.

Nu kommerjag att tvinga den som sitter breve mig
att ha bälte på sig, förjag vill inte ha han eller hon på
mig om man kraschar. 6p17, kvinna 19 år grupp 1)

I grupp 2 tycker sju ip att de inte har förändrat någon-

ting pga. övningen. En fp säger att han möjligen blivit mer

riskmedveten och en annan att precis som allt annat i

Insikten så har den övningen visat hur viktigt det är med

bilbälte.

Det har inte påverkat mig,ja möjligen att man blir
mer riskmedveten. 011921, man 18 år; grupp 2)

3.6.4 Bra/dåligt/förändring, station 6

Alla fp i grupp 1 tyckte att man borde fått lära sig och

prova på att ta sig ur bilen när man hängde upp och ned.

En tyckte tom. att man annars kunde plocka bort hela

stationen. Fem fp uttryckte att de trots att detta saknades

tyckte att övningen var bra. Ett annat förslag till föränd-

ring var att det skulle finnas lite mjuka saker i bilen som

låg lösa eller en docka som inte var fastspänd. Då skulle

man också förstå bättreatt man kan bli skadad av lösa

saker i bilen. Ytterligare ett förslag var att även få prova

hur det är att sitta i baksätet och få lära sig hur man tar

sig ut i den situationen.

Om man hade fått lära sig att ta sig ur, så hade
manju lärt sig nåt av den i allafall. Skulle vara bra
att kunna om man skulle hamna i en sån situation. Om
man la till attfå lära sig hur man tar sig ur, så kan
man ha kvar den, annars inte. (fp16, kvinna 19 år,

grupp 1) '

Åtta av nio fp i grupp 2 tyckte att man borde ha fått
pröva att åka i vältbilen, eftersom det var svårt att förstå

hur det kändes genom att enbart se på. Här fanns det fp

som tyckte att man kunde plocka bort stationen om man

inte fick pröva vältbilen. Tre fp tyckte att det var ett bra

moment trots att de inte fick pröva vältbilen, men att det

skulle bli mycket bättre om man fick pröva vältbilen. En

fp tyckte att stationen skulle bli bättre om instruktören

gick igenom hur säkra olika bilmärken var.

Man serju hur tung man blir å hur svårt det är att
ta sig ur om man hängerpå sidan. Men det måsteju ge
mer om man självfårprova. När man står å serpå så
ser manju hurmycket han kämpat: men det måsteju
vara en bättre upplevelse om man själv sitter i den.
Annars var väl stationen bra. Ofp25, man 18 år; grupp

2)

3.6.5 Sammanfattning station 6

0 Det förkommer enmängd olika uppfattningar om sta-

tionens syfte i båda grupperna. Det vanligaste är att

de på ett eller annat sätt berör vikten av att använda

bilbälte i alla situationer och på alla platser i bilen och

att det håller om man hamnar upp och ned.

0 Den vanligaste lärdomen i grupp 1 var att de lärt sig

att bilbältet håller och att det är viktigt med bilbälte.
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I grupp 2 var det tre fp som tyckte att de i teorin lärt

sig hur man ska ta sig ur en bil som vält. Andra exem-

pel på lärdomar var att det inte ska finnas lösa saker

i bilen, att alla i bilen ska använda bilbälte och att man

inte klarar sig i en olyckssituation om man inte använ-

der bilbälte. I grupp 2 var det två fp som inte tyckte

att de lärt sig någonting eftersom de inte fick prova

vältbilen personligen.

0 Hälften av fp i grupp 1 tycker inte att stationen har

påverkat dem. De andra i gruppen ger exempel som

i de flesta fall rör vikten av att använda bilbälte och

att detta gäller alla som sitter i en bil. I grupp 1 finns

även en person som förut inte använde bilbälte i bak-

sätet. Denna person har nuförtiden alltid på sig bil-

bälte även i baksätet och försöker även säga n till

andra personer om de inte tar på sig bilbältet. En

annan fp försöker numer att se till att det inte frnns

lösa saker i bilen. I grupp 2 tycker endast två fp att

de blivit påverkade på något sätt av stationen. I dessa

fall rör det sig om en större riskmedvetenhet och en

ännu större förståelse om bilbältets betydelse.

0 Jämfört med andra stationer är fp i båda grupperna

mindre nöjda med denna station. I grupp 1 tyckte

samtliga fp att de borde fått lära sig och fått pröva att

ta sig ur bilen när de hängde upp och ned. I grupp 2

tyckte alla fp utom en att de borde ha fått pröva vält- '

bilen. Ett exempel på förbättring av stationen är att det

skulle finnas lösa mjuka saker i bilen. Då skulle man

få en bättre förståelse för att man kan bli skadad av

dessa om de kommer i rörelse.

3.7 Försökspersonernas sammanfattande

intryck av besöket i Insikten

I grupp 1 tycker man att besöket i Insikten både var roligt

och lärorikt. Många uppskattar de praktiska delarna, att

det var välplanerat, att instruktören var bra. De uttrycker

även en förvåning över att de fick denna information i

samband med halkkömingen, men tycker att det var posi-

tivt. Den enskilda station som oftast omnämns i positiva

ordalag är krocksläden. Någon enskild fp tycker att dock-

huvudet och vältbilen var mindre bra.

Å att manfick prova på den där kälken, att man
fick känna på huvet, att manfck vara med lite själv å
inte bara stå där å lyssna å titta, för då går det in i ena
Örat å ut i andra. Det var samma sak med bilarna
bakom skynket, å även att videorna ärså pass korta är
också bra, för det gårjufort när nåt händer å är inte
så där mjäkigt som ofta såna där säkerhetsvideor är
gjorda. Det var braatt det var mycket om säkerhet
också, det hadejag inte förväntat mig närjag åkte dit.
0p9, kvinna 18 år, grupp 1)

I grupp 2 är också kommentarerna om Insikten posi-

tiva som helhet. De tycker att de fått kunskaper som

egentligen är självklara, men som de tänker mycket mer

på nu. Detta gäller t.ex. bilbälte och sittställning. Det är
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dock flera fp som återigen tar upp att det skulle ha varit

ännu bättre om de fått pröva krocksläden och vältbilen.

Jag tyckte den där insikten var väldigt bra. Just
helheten, när man kom ut kände manju det att oj det
är såpass lätt å krocka å detfår såna konsekvenser; så
man tänkte väldigt mycket när man kom ut därifrån.
Nånstans i huvet kommer det man såg att ligga kvar;
så nånstans i det undermedvetna kommer man nog att
tänka på det där när man kör, man tarpå sig bältet å
så där. Det var lite svårtför alla å se på TVskärmen,
vi var rätt många, TV'n var liten å lokalen varju också
rätt liten, så det var väl det ända som var lite proble-
matiskt där inne. Å det där attfolk kanske skafå prova
på vissa saker där inne. äp22, man 18 år; grupp 2)

I slutet av intervjun fick fp i grupp 1 och 2 följande

fråga: Om dufick välja mellan att besöka Insikten eller

attfå köra 45 minuter extrapå halkbanan, vadskulle du

välja då? I samband med att denna fråga ställdes, för-

klarades att deras svar skulle baseras på att det var de

som bestämde på Stora Hohns Trañkövningsplats och att

de nu skulle bestämma hur halkutbildningsdagen skulle

se ut för de elever som kom för att genomgå sin halkut-

bildning. De skulle även motivera sitt val.

I grupp 1 tyckte nio fp att man skulle besöka Insikten

innan man gjorde de praktiska körövningarna. Motiven

till deras val var att det är viktigt att man får en ordentlig

genomgång av bilbälte, att hallen gav intryck, att det är

bra att man inte bara kör bil när man är därute, att det är

saker som t.ex. rutinerna när man sätter sig i en bil som

man nu tänker mest på, att det är den informationen som

satt sig bäst och att det var information somman inte får

någon annanstans under sin utbildning. En kvinna ansåg

att de praktiska övningarna gav mer än den information

som hon fick i Insikten.

Att alla ska besöka den där hallen, för attfå lära
sig lite om vad som händer när man krockar, säker-

hetsbälte, ja säkerhet överhuvudtaget. Man tänker mer
på dom där grejerna i hallen. 02911, man 19 år, grupp 1)

Samtliga fp i grupp 2 tyckte att man skulle besöka

Insikten innan man gjorde de praktiska körövningarna.

Motiven till deras val var att man förstår bilbältets bety-

delse, att man tar hela dagen mer allvarligt om man besö-

ker Insikten, att man får se vad som kan hända, att det

var information som man får för lite av från annat håll,

att man får reda på andra saker som inte har med halka

att göra, att man får sig en tankeställare, att Insikten är

mer lärorik än att bara köra de praktiska körövningarna

och att det är bra att man får se vad som kan hända även

i låga hastigheter.

Jag tycker att man skulle gå in i insikten, för där
får man reda på andra saker än just halka. Manfår
lära sig hur man ska hantera bilbältet å vilka konsek-
venser det kan ha i trafiken om man inte har det. Det
där i insikten ärju inget man får reda på dagligen
direkt, det ärju ingen som direkt kommerfram å berättar
hur man ska sätta på sig ett bilbälte. Det var braatt det
var så koncentrerat. 0:025, man 18 år, grupp 2).
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4 Resultat: De praktiska körövningarna på halkbanan

Grupp 1 och 2 fick efter besöket i Insikten göra de prak-

tiska körövningama på halkbanan som är obligatoriska i

halkutbildningen. Dessa är sju till antalet. I redovisningen

nedan tillkommer även grupp 3, dvs. fp som endast

genomförde de praktiska övningarna och alltså inte be-

sökte Insikten överhuvudtaget.

4.1 Övning 1, referensbromsning på strävt
undenag

Målet med övning 1 är att skapa en referensbromssträcka

till kommande bromssträckor på halt underlag. Eleven

ska hålla av läraren angiven hastighet noggrant till broms-

plats, stanna bilen helt och anteckna bromssträckans

längd. Detta redovisas i lektionssal efter övningarna.

Kravet är att helt stanna bilen från angiven hastighet och

med bromsningen påbörjad på anvisad plats.

4.1.1 Syfte, Övning 1

De flesta fp i grupp 1 uppfattade att syftet med övning 1

var att man skulle få något att jämföra med när man

senare körde på halka, eller se skillnaden mot att bromsa

på tont väglag jämfört med halt underlag. Att man skulle

få kunskap om stoppsträckan på tont underlag, att se hur

fort det går att få stopp på bilen, att se att bromssträckan

är lång även på torrt underlag och att få känna hur det

kändes att bromsa var andra uppfattningar om syftet med

övningen.

Att känna på skillnaderna, attförstfå bromsapå
vanlig torr mark å sedan på halkbana. äp59, man 18

år, grupp 1)

Fyra fp i grupp 2 hade inte gjort övning 1 eftersom det

varit halt överallt på banan pga. vädret den dag de varit

ute på Stora Holms Trañkövningsplats. På övning 1 har

alltså bara fem fp kunnat svara på frågorna om övningen.

Att få något att jämföra med när man senare körde på

halka eller att se skillnaden mot att bromsapå tont väglag

jämfört med halt underlag, att se hur kort bromssträckan

blir på tont underlag och att lära känna bilen och få kun-

skap om när bromsarna tar var de uppfattningar som de

fp som genomfört övningen hade om syftet med öv-

ningen.

Attförst bromsa på vanligt väglagför att sen
märka skillnaden när det är halt på stoppsträckan.
0p18, man 19 år; grupp 2)

Att man ska få något att jämföra med och att man

skulle märka skillnaden senare när man bromsade på halt

underlag var de vanligaste uppfattningama om syftet i

grupp 3. En fp visste inte vad syftet med övningen var.

Att veta på ett ungefär när man ska börja bromsa för att

stanna där man vill, att man inte ska låsa hjulen vid snabb
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inbromsning, att komma in i körningen och få känna på

bilen och bromsarna och att se hur bromsarna tar på tont

underlag var andra uppfattningar om syftet med övning 1.

Att se hur bromsarna tarpå torrt underlag å att det
ändå tar en viss sträcka innan manfår stopppå bilen
trots att vi bara körde i 50 å senjämföra det mednär
det är vått. 01p63, man 20 år, grupp 3)

4.1.2 Lärdom, övning 1

Nio fp i grupp 1 tyckte inte att de lärde sig något speciellt

av övning 1. En fp tyckte dock att det var bra att få panik-

bromsa för det hade han aldrig gjort tidigare. En fp tyckte

att hon lärde sig att bromsa med en bil som inte hade

ABS.

Man lärde siginget avjust den övningen, men sen
när man körde på halt så hade man ju det där att
jämföra med å tänka tillbaka på. 02945, kvinna 18 år,

grupp 1)

I grupp 2 var det tre fp som inte tyckte att de lärde

sig något av övningen. En fp lärde sig hur det är att panik-

bromsa och en fp lärde sig vilken tid och sträcka det tar

att stanna på torrt underlag i 50 km/h.

Man lär sigju inget på det därför man harju
hyfsad koll på hurfort man stannar när det år torrt å
bromssträckor å så stårju i böckerna. 6p19, man 19

år: grupp 2)

Sju fp i grupp 3 tyckte inte att de lärde sig något speci-

ellt av övningen. En fp tyckte att han lärde sig hur lång

bromssträckan blir och en annan fp tyckte att hon lärde

sig på ett ungefär när hon ska börja bromsa för att kunna

stanna där hon vill.

Jag tyckte att den var lite äckligfaktiskt för man
hade inte känt på bilen å bromsarna togju betydligt
mer än hemma. Man lärde sig ju å fick se hur lång
bromssträckan blir å man får en bättre uppfattning om
det än om man sitter å läser en bok, det blirju inte
samma sak. ofp33, man 18 år, grupp 3)

4.1.3 Påverkan, övning 1

Åtta fp i grupp 1 tycker inte att de blivit påverkade av
övning 1. En fp tänker mer på bromsberedskap - speciellt

i stadskörning - eftersom det kan dyka upp något plötsligt

och bromssträckan ändå var ganska lång. En annan fp

menar att hon tänker mer på hastigheten när hon kör efter

denna övning pga. att bromssträckan blev så mycket

längre om man bara ökade farten lite grann.

Jag tror att man kommer att använda sig mer av
bromsberedskap efter den övningen, när man såg hur
lång bromssträckan ändå var. Nu visste manju innan
när man skulle bromsa så man släppte ju på gasen
innan å sattefoten på bromspedalen. Så i verkligheten
är detju många sekunder manförlorar när man har
foten på gaspedalen istället. Så jag tänker på det
framför allt i stadskörning när man kommer i skymda
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kurvor, skymda korsningar som man ändå vet är
ganska svagt trafikerade, så kan detju dyka upp nåt.
(fp54, man 18 år: grupp 1)

Ingen av de fem fp i grupp 2 som genomförde övning

1 ansåg att de blivit påverkade. Detta var också det enda

som de hade att säga om detta varför inget citat från

grupp 2 redovisas.

I grupp 3 anser fem fp att de inte har blivit påverkade

av övningen. Att ta ut längre avstånd till framförvarande

fordon även i låga hastigheter, att anpassa hastigheten i

god tid innan tex. övergångsställ och stoppljus och att

ta det lugnare i trafiken är påverkan som de andra fp

nämner.

Ser man nånting, t. ex. ett övergångsställ så vet
man att kommer det nån där så är det bättre att sänka
hastigheten härför att annars hinnerjag inte stanna
om det kommer nån där. Och även vid stoppljus att man
börjar sakta ned innan. 01067, kvinna 18 år grupp 3)

4.1.4 Bra/dåligt/förändring, övning 1

De flesta fp i grupp 1 tyckte att det var en bra Övning att

börja med. De hade ganska många förslag till hur

övningen skulle bli bättre. Sju fp tycker att man borde få

känna lite på bilen man kör innan övningarna drar igång.

Många tyckte att det tog lite tid innan de kom underfund

med kopplingen, växlarna, hur bromsarna tog etc. efter-

som de i regel inte kört en bil av samma märke tidigare.

Att man skulle få köra på tills instruktören sa bromsa var

ett annat förslag till förbättring. Då skulle man få kunskap

om hur mycket längre bromssträckan blev när man inte

var förberedd. Någon ville få bromsa i högre hastighet.

Det var svårt att veta vilken skylt som gällde tyckte en

fp och tyckte att övningen borde göras på en separat bana

för att undvika missförstånd. Samma fp tyckte också att

man även borde få testa övningen med dubbdäck.

Men den är bra att börja med tyckerjagför man
får nåt attjämföra med. Man kunde hafått kört lite
och känna lite på bilen innan man började med
övningarna, för det varjättesvårt att bara sätta sig i
en ny bil och köra. 6p16, kvinna 19 år; grupp 1)

I grupp 2 tyckte de fem fp som genomförde övningen

att det var en bra början. En fp trodde att man skulle

bromsa mjukt och inte tvämita. Han skulle därför vilja att

instruktören är tydligare i sin instruktion. En annan tyckte

att man borde fått vänja sig vid bilen innan övningarna

och en tredje tyckte att det borde vara tydligare markerat

var man skulle bromsa.

De skulle ha varit tydligare i instruktionen förjag
trodde att man skulle bromsa mjukt, men det visade sig
ju att man skulle tvärnita. Annars var det en bra
övningför man sågju hur snabbt det går om man bara
trycker till. (fp21, man 18 år grupp 2)

Sex fp i grupp 3 tyckte att övningen var en bra början

på de praktiska övningarna. En tyckte att den kunde

plockas bort helt, en annan att den varken var bra eller
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dålig och en tredje tyckte inte att han hade så stor behåll-

ning av övningen. Två fp tyckte att man skall få känna

på bilen innan övningarna börjar och en fp hade velat

prova i högre hastigheter också.

Tycker inte attjag hade så stor behållning av just
den övningen, jag var lite uppstressad i och med att
det varförsta övningen. Vet inte vad man skulle
förändra, jag tyckte inte att den var så mycket till
övning egentligen, jag menar alla kan väl ändå
bromsa en bilpå vanligt underlag, så det är väl inte så
mycket att göra åt den övningen. 6p43, man 18 år,

grupp 3)

4.1.5 Sammanfattning övning 1

0 Den vanligaste uppfattningen om övningens syfte i

grupp 1 och 3 var att man skulle få något att jämföra

med när de senare skulle bromsa på halt underlag. I

grupp 2 gjorde inte fyra fp övningen pga. väderför-

hållandena. En fp i grupp 3 visste inte vad syftet med

övningen var.

0 Majoriteten i alla tre grupperna tyckte inte att de lärde

sig någonting av övningen. Ett exempel på lärdom är

hur det var att panikbromsa.

0 I grupp 1 är det två fp som tycker att övningen har

påverkat dem på något sätt. I grupp 2 tycker ingen att

övningen har påverkat dem. I grupp 3 ger fyra fp

exempel på påverkan pga. övning 1. Exempel på

påverkan i grupp 1 och 3 är att tänka mer på broms-

beredskap, att ha större avstånd till framförvarande

fordon och att tänka på att anpassa hastigheten i god

tid.

0 Majoriteten i samtliga grupper tyckte att övning 1 var

en bra övning att börja med. Att man skulle få känna

lite på bilen innan övningen var det vanligaste för-

slaget till förändring av övning 1. Detta gäller framför

allt för grupp 1 som också var den grupp som hade

flest förslag till förändringar av övningen. Exempelvis

tyckte man att man skulle köra på tills instruktörerna

sa bromsa för att man skulle få en uppfattning om hur

mycket längre bromssträckan blev när man inte var

förberedd. Ett annat förslag var att man skulle få köra

samma övning med dubbdäck.

4.2 Övning 2, bromsning med fyrhjulslâsning
till stopp på halt underlag

Målet med denna övning är att eleven ska uppleva hur

bilen beter sig med fyra hjul låsta, samt uppleva riskerna

med förlängd bromssträcka och att förlora bilens styr-

förmåga. Eleven ska i angiven hastighet och på anvisad

plats, läsa alla fyra hjulen på bilen och behålla hjulen låsta

tills bilen har stannat. Kravet är att hastigheten bibehålls

till anvisad plats och att alla bilens hjul bromsas till lås-

ning omedelbart. Eleven ska i denna övning - efter att

hjulen har lästs - inte släppa bromsen.
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4.2.1 Syfte, övning 2

I grupp 1 hade man lite olika uppfattning om övningens

syfte. Det vanligaste var att man uppfattat att syftet var

att man skulle inse att man inte ska läsa hjulen, att känna

vad som händer med styrförrnågan om man läser hjulen

och att se hur stor skillnaden var mot att bromsa på strävt

underlag. Att känna hur det känns när man inte har

kontroll över bilen, att se hur lång tid det tar innan bilen

stannar och att inse risken med att låsa hjulen var andra

exempel på uppfattningar om övningens syfte.

Att man aldrig ska läsa hjulen, att inse risken om

du gör det. 02950, man 18 år, grupp 1)

Även i grupp 2 var uppfattningarna om övningens

syfte av lite olika art. Att man inte har någon chans och

att det inte spelar någon roll hur mycket man bromsar, att

uppleva risken med att låsa hjulen, att få en riskupp-

levelse, att man inte kan styra när man läser hjulen, att

se hur lång tid det tar att stanna på halt underlag om man

låser hjulen, att se hur man reagerar i en paniksituation,

att jämföra med hur det är när det är torrt och att förstå

att det inte är så lätt att stanna som man tror var de upp-

fattningar som fp i grupp 2 hade om syftet med Övning 2.

Att visa hur vilken normal människa som helst
reagerar, för det är ingen somukommer tänka på att
bromsa effektivt trorjag inte. Ar det en riktigpanik-
situation så trorjag att det logiska blockeras bort. Så
det var en riskupplevelse att se hur detfungerar i olika
hastigheter. Op86, kvinna 18 år grupp 2)

I grupp 3 var det vanligast att man uppfattade att

syftet hade att göra med att man fick känna vad som

händer när alla hjulen är låsta. Två fp menade att öv-

ningen framför allt syftade till att man skulle förstå att

man ska hålla avstånd till framförvarande fordon när det

är halt ute. Att det tar lång tid att bromsa, att inse hur lång

bromssträckan blir på halt väglag, att jämföra broms-

sträckan med den de fick när det var tont väglag och att

känna och se skilhiaden på vad som händer i olika hastig-

heter var andra uppfattningar om syftet med övning 2 i

grupp 3.

Syftet var väl att man skullefatta att man ska hålla
avstånd vid halt underlag, för man kan jufortsätta en
bra bit å att man inte ska låsa alla hjulen. äp33, man
18 år, grupp 3)

4.2.2 Lärdom, övning 2

I grupp 1 tyckte majoriteten att det de lärt sig av övning

2 var hurman inte ska bromsa för att man ska ha kontroll

på bilen. Många konstaterar också att bromssträckan var

längre än vad de trott. En fp tyckte att han lärt sig hur han

ska bromsa. En annan fp tyckte inte att han lärde sig

något speciellt av övningen. Att det var omöjligt att styra

och att det inte enbart räcker med att bromsa för att ha

kontroll på bilen var andra lärdomar som framkom i

grupp 1.
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Blevförvånad över hur lång tid det tog att stanna,
mycket längre än vad jagtrott. Man ärju inte van vid
att inte kunna styra bilen heller. Jag tyckte att man
lärde sig nåt, nu vet man ju hur man inte ska göra.
ofp16, kvinna 19 år, grupp 1)

Den vanligaste lärdomen i grupp 2 var att man lärt sig

att man inte ska låsa alla hjulen eller tvämita när det är

halt på vägen. En fp tyckte att hon nu visste hur hon

skulle göra för att få kontroll på bilen. Hur bilen reagerar,

vilken skillnad det var mellan att stanna på tont respek-

tive halt väglag, hur farligt det är när det är halt, att det

inte är så lätt att stanna som man tror och att det är dåligt

våggrepp på halt väglag om man inte harABS var andra

lärdomar som fp i grupp 2 tagit till sig.

Man har ingen kontroll alls utan glider å kanar åt
alla håll å kanter. Manflögju en bra bit, man trodde
ju att man skulle stanna snabbare. Man lärde sig att
man inte ska nita bromsarna när det är halt, men det
gör man antagligen instinktivt. 1925, man 18 år: grupp

2)

I grupp 3 var det tre fp som inte tyckte att de lärt sig

något speciellt av övningen. Två fp tyckte att de lärt sig

att man ska bromsa mjukt. Att inte låsa hjulen, att inte

vrida för mycket på ratten, hur bilen beter sig när man

panikbromsar, att det tar längre tid att stanna än vad man

trott, att det tar några meter till att stanna när det är halt

jämfört med när det är tont väglag och att anpassa hastig-

heten och ta det lugnt när det är halt är andra lärdomar

som fp i grupp 3 gett uttryck för.

Man lär sig att man inte ska låsa hjulen å att man
inte ska vridaför mycketpå ratten. Hur bilen kan bete
sig om man panikbromsar. 6p40, man 18 år, grupp 3)

4.2.3 Påverkan, övning 2

I grupp 1 är det vanligast att fp talar om någon förändring

som har med själva bromsandet att göra, tex. att man

tänker på att inte låsa hjulen, bromsa försiktigare och inte

tvärnita. En fp menade att övningen inte kommer att på-

verka hans körning. En annan person menade att han

tidigare trodde att han skulle klara av att köra på halt

underlag, men att han nu förstått hur svårt det kan vara.

Ytterligare en annan fp menade att övningen gjort att han

troligen kommer att köpa en bil med ABS när ett bilköp

blir aktuellt.

Att inte låsa alla hjulen på halt underlag, det har
ju påverkat ens bilkörning, det är detjag kommer att
tänka på. (12917, kvinna 19 år, grupp 1)

Majoriteten i grupp 2säger sig ha blivit påverkade på

så sätt att de tar det lugnare när det är halt ute, att de

tänker på att försöka vara lätt på bromspedalen och att

inte trycka till hårt. Två fp tycker inte att de blivit på-

verkade av övning 2.

Nu tänker manju mycketpå det, speciellt när man
kör nu å det är halt. Man kör inte fort å kör mer
riskmedvetet, man har det i bakhuvet att det tog lång
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tid å stanna, så manförsöker ta det lugnt. (fp22, man
18 år, grupp 2)

Två fp i grupp 3 anser inte att de blivit påverkade av

övningen. Fyra fp anser att de numer tänker på att ta det

försiktigare när det är halt och två fp tänker mer på att

hålla avstånd till framförvarande fordon än tidigare.

Det var en bra övning å man tänker på den,
framför allt nu när det harfryst till å så, då har man
tänkt på denfaktiskt, hålla avstånd å ta det lugnt.
(fp32, man 20 år grupp 3)

4.2.4 Bra/dåligt/förändring, övning 2

I grupp 1 hade man inte så mycket att säga om övningen

eftersom man tyckte att den var bra som den var. En fp

tyckte att det var störande att det var olika Övningar på

samma bana. Att man borde få köra övningen i fler hastig-

heter och att man skulle få prova med ABS för att se

skillnaden är de förslag på förbättringar som kom fram i

grupp 1.

Skulle velat prova medABS bromsar också, för det
hade varit skönt att veta skillnaden. För nästan alla
bilar harju ABS nu. Bromsträckan varju, det kändes
som omjag aldrig skulle stanna. 0:05 6, kvinna 18 år,

grupp 1)

Även i grupp 2 tyckte man att övningen var bra. En
fp tyckte att man skulle fåköra några fler gånger och en

annan tyckte att det varit bra med en isbana och en snö-

bana eftersom det går att få grepp på snö. Den sistnämnda

fp tyckte att det var lite väl halt på banorna.

Där var detju mer att herre jäklar glider jag så
jävla långt, men det måsteju varaen helt isbelägd
gata å att man har sommardäckför att man ska kana
så mycket. Jag tycker att det nästan var lite Överdrivet
halt på dom banornaför man kunde ju inte göra
nånting i stort sätt. Det spelade ingen roll hur man
styrde, koppla, gasa, bromsa för den gledju ändå som
den ville själv. Det gårju inte attfå nån kontroll när
man läser alla hjulen. Men övningen var bra som
jämförelse, fastjag tycker att dom skulle haftbåde en
isbana å en snöbana, eftersom på snö kan du ju ändå
få grepp på även om du börjar sladda. Här var detju
mer att man skulle sladda av vägen hela tiden. 6p19,
man 19 år grupp 2)

l grupp 3 var också fp positiva till övning 2. En fp sa

dock att han inte fick göra övningen pga. tidsbrist, vilket

han inte tyckte var bra. Att man ska få köra i högre hastig-

heter, att det ska vara klarare instruktioner och förkla-

ringar, att man ska få testa med ABS och att man ska få

bättre feedback på övningen var de förslag till förbätt-

ringar som framkom i grupp 3.

Övningen var bra, men man kanske skullefå köra
i lite högre hastighet å det kunde kanske vara lite
klarare instruktioner å det gäller på samtliga
övningar. Jag skulle vilja att han talade om för mig
exakt hur han vill attjag ska göra, närjag ska bromsa
och så vidare, det var lite oklart. För mig var det
relativt klart, menför dom som kom bakom så var det
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inte det. För han förklaraför mig eftersom det var
första bilen å lyssnade inte dom som var bakom såfick
dom ingen mer chans, så det var svårt för dom då.
Dom kunde ha gått igenom t. ex. hur man ska göraför
att häva en sladd, å så förklaraför varje bil som
kommer; bil nummer 5 du ska göra så och så, så att

alla vet vad dom ska göra. Allt gick lite hastigt med
den där övningen, det var liksom kör ut här och
bromsa, ingenförklaring till varför man skulle bromsa
eller så. 61940, man 18 år; grupp 3)

4.2.5 Sammanfattning övning 2

0 I alla tre grupperna ñnns en mängd olika uppfattningar

om övningens syfte. Det vanligaste är att man uppfat-

tat att syftet har att göra med att man ska förstå att

man inte ska läsa hjulen. Andra exempel var att se hur

man reagerar i en paniksituation, att förstå att det inte

är så lätt att stanna och att man ska förstå att man ska

hålla avstånd till framförvarande fordon när det är halt

ute.

0 I de tre grupperna finns en mängd olika lärdomar ut-

tryckta. I grupp 1 är det vanligast att man lärt sig hur

man inte ska bromsa för att man ska ha kontroll över

bilen. I grupp 2 är det vanligast att man lärt sig att man

inte ska läsa alla hjulen eller tvärnita när det är halt

på vägen. Att man ska bromsa mjukt är exempel på

en lärdom i grupp 3. I grupp 1 är det en fp och i grupp

3 är det tre fp som inte tycker att de lärt sig någonting

av övning 2.

0 I grupp 1 är det vanligast att fp talar om en förändring

som har med själva bromsandet att göra medan det

vanligaste i grupp 2 och 3 är att fp säger att de nu tar

det lugnare/försiktigare när det är halt. En fp i grupp

1 och två fp i grupp 2 och 3 tycker inte att de har

påverkats av övningen.

0 Fp i de tre grupperna tyckte att övningen var bra. Det

finns dock flera förslag på förbättringar och föränd-

ringar av övningen i alla tre grupperna, tex. att få

prova att köra övningen med ABS, att få köra på en

bana med snö och att få köra övningen i högre hastig-

heter.

4.3 Övning 3, effektiv bromsning på halt under-
lag

Målet med övning 3 är att eleven ska uppleva risker i

samband med försök att stanna bilen på angiven plats och

svårigheten att utföra inbromsning med i huvudsak icke

låsta hjul och med full kontroll på bilen. Eleven ska i

varierande farter bromsa till stillastående med i huvudsak

icke låsta hjul. Under inbromsning ska eleven välja spår

i körbanan. Tillfällig hjullåsning skall hävas. Kravet är att

eleven i kravhastigheten skall kunna stanna på angiven

plats med full kontroll på bilen.
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4.3.1 Syfte, övning 3

I grupp 1 var det en mängd olika uppfattningar om den

tredje övningens syfte. Att lära sig hur man ska bromsa

på halt underlag, att se hur lång bromssträckan blir, att

man ska komma på hur man ska göra, att lära sig att

bromsa effektivt och inte låsa hjulen, att märka hur svårt

det var med effektiv bromsning, att se hur bilen reagerar

i den aktuella hastigheten,att det kan vara svårt att be-

döma hur mycket och när man ska bromsa för att stanna

där man vill, att försöka hitta läget precis innan hjulen

låser sig och vara lätt på foten, att Visa hur mycket svårare

det är att stanna på en angiven plats när det är halt jämfört

med när det är torrt, att förstå hastighetens betydelse, att

inte komma för långt ut till höger och att ta det lugnare

och inte trycka så mycket på bromsen är gruppens upp-

fattningar om övningens syfte.

Att lära sig att bromsa effektivt, att se hur bilen
reagerar i denfarten å hur lång tid det tar att stanna
ejfektivt. 059, man 18 år, grupp 1)

En fp i grupp 2 visste inte vad syftet med övningen

var. Att se att det är svårt att stanna där man ska när det

är halt om man håller för hög hastighet, hur svårt det är

att bedöma när man ska börja bromsa utan att bromsarna

låser sig och ändå ha kontroll över bilen, att förstå att det

sticker iväg om man vrider för mycket påratten när det

är halt och att det inte går att få stopp på bilen på en kort

sträcka om det är halt är gruppens uppfattningar om syftet

med övningen.

Att se hur svårt det är å stannapå en utgiven plats
när det är glashalt. 1 50 gick det väl hyfsat, men i 70,
80 stod manju en bra bit, en 50 meterför långt när
man väl kunnat stanna bilen överhuvudtaget. (fp25,
man 18 år, grupp 2)

Att inte låsa hjulen utan bromsa mjukt så att man kan

stanna på en viss sträcka, att Visa att det tar lång tid att

stanna på halt underlag, att upptäcka hur svårt det är att

styra om hjulen låser sig på halt underlag, att kunna

bromsa in fort utan att tappa kontrollen över bilen, hur

manövreringen av bilen förändras när man kör på halt

väglag, att bromsa i god tid och att se hastighetens inver-

kan på bromssträckans längd är de uppfattningar som

grupp 3 ger uttryck för när de tillfrågats om övningens

syfte.

Att upptäcka att det var svårt att styra om nu
hjulen låser sig, man skulle ju effektiv bromsa men
första gången man gör det så är detju inte så lätt att
göra det. Så det var helt enkelt hur manövreringen av
bilenförändrades när man kom utpå halt underlag.
äp75, man 18 år; grupp 3)

4.3.2 Lärdom, övning 3

I grupp 1 har man ganska skilda uppfattningar om vad

man lärt sig av övning 3. Fp i gruppen har lärt sig: att

stoppsträckan blir mycket längre på halt väglag, att inte

bromsa för hårt, att det är svårtatt stanna där man vill,
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hur man ska stanna rent teoretiskt, att vara försiktig, att

hastigheten har väldigt stor betydelse, att bromsa och

styra upp bilen, att man måste bromsa i god tid för att stanna

där man Vill, att man inte ska pumpbromsa och slutligen att

bromssträckan blir kortare om man inte låser hjulen.

Ä att stanna på ett speciellt ställe var väldigt svårt
att planera, man visste inte alls när man skulle börja
bromsa eller när man skulle släppa ännu mer. Man
lärde sig att det var såpass lång bromssträcka att man
måste börja i god tid om man vill stanna där man vill.
Å att man ska vara lätt påfoten. (fp9, kvinna 18 år,
grupp 1)

I grupp 2 tyckte flera fp att de lärt sig att det inte är

så lätt att stanna där man vill om det är halt på vägen. Tre

av dessa fp säger sig därför ha lärt sig att det gäller att

planera och sänka hastigheten i god tid. Att ha blivit mer

riskmedveten, ha fått mer respekt för halka, att använda

små rattrörelser, att bromsa mjukt och att det gäller att

lyfta på foten från bromsen om man läser hjulen för att

man ska kunna styra är andra lärdomar som fp i grupp 2

ger uttryck för. En fp tyckte inte att hon lärde sig något

speciellt eftersom hon alltid stannade ungefär där hon

skulle. En annan fp tyckte inte att han lärde sig något

speciellt, då han menade att det inte spelade någon roll

vad han gjorde eftersom det var för halt.

Man lär sig att man bromsarför sent, det är väl en
60 meterfram till den där konen å det tror manju att
man lätt hinnerstanna på, men det varju inte så himla
lätt. Man lär sigju inte att bli bättre på att bromsa,
men man lär sigju att man ska det lugnare. Att tänka
lite mer, att nu är det halt så nufår jag sakta ned i tid
å börja bromsa tidigare än vadjag skulle ha gjort om
det inte skulle ha varit halt. 018, man 20 år, grupp 2)

Två fp tyckte att de lärt sig att hastigheten har stor

betydelse för hur lång tid det tar att stanna. Lärde sig hur

man ska göra, att bromssträckan blir betydligt längre på

halt än på tont underlag, att man bromsar mer effektivt

om man inte låser hjulen, att inte låsa hjulen, att det tar

lång tid att stanna när det är halt, att man inte har riktig

kontroll om man ska stanna när det är halt, att det som

står i böckerna stämmer, att man ska bromsa i god tid,

att man ska ta det lugnt och att man ska bromsa mjukare

är andra lärdomar som fp i grupp 3 dragit av övningen.

Två fp tyckte inte att de lärt sig något speciellt av öv-

ningen.

Man märkteju att det tog väldigt mycket längre tid
å stanna om man ändrafrån 50 till 60 km/h. Så det är
nog bra för många att inse att det gårfortare än vad
man tror. Man tycker ju att när man ligger på en 50
sträcka så kommer man ju aldrigfram, men man gör
det. Man lärde sigatt det tar väldigt lång tid å stanna
på halt väglag å att man inte har kontroll riktigt. Så
man lärde sig att ta det försiktigare när det är halt.
(fp67, kvinna 18 år, grupp 3)

4.3.3 Påverkan, övning 3

Två fp i grupp 1 menar att de numer tar det lugnare och

försiktigare när det är halt på Vägen. Två andra tycker att
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de anpassar hastigheten efter omständigheterna tack vare

övning 3. Tänker på att bromsa mjukt, planerar körningen

bättre och är mer handlingsberedd, visar merrespekt och

tänker på att inte använda för stora rattrörelser är andra

förändringar hos fp i grupp 1. Tre fp tycker dock att det

inte är något speciellt i denna övning som gjort att de

förändrat sin bilkörning.

.Med tanke på att vi gjorde den nu när det är vinter;
å sen har detju varit rättjäkligt väder så man tänker
på hastigheten. Förut när man körde kanske bara två
bilar på en landsväg så tittade man mycket i back-
spegeln och körde i dens hastighetför man ville inte
vara i vägen. Nu tycker man vill han köra fort såfår
han väl köra om, så kanske man anpassarfarten efter
säkerhet istället. Körde en längre sträcka nyligen och
då kördejag en bra bit under hastighetsbegränsningen
och det trorjag inte jag gjort omjag inte kört den här
övningen. Det gör rätt mycket attfå uppleva det själv.
Man hör andra säga, som mamma och pappa, att du
har ingen chans att bromsa. Men innan man gjorde det
där trodde man att det gick att bromsa ejfektivt. Ofp54,
man 18 år; grupp 1)

Tre fp i grupp 2 säger att de nu anpassar hastigheten

efter rådande förhållanden. Två fp tycker att de numer

tänker på att planera sin körning. Blivit mer riskmed-

veten, kör mjukare, att bromsa i god tid och att ta det

lugnare är andra förändringar hos fp i grupp 2. Två fp

tycker inte att de blivit påverkade av övningen.

Harpåverkat mig att om det är verkligen halt ute
å man .ska stanna, att man verkligen har mer koll
överallt bakom sig å att man bromsar i god tid. Men
det är nog lättare att ta vara på kunskaperna i en sån
situation än om det skulle komma ut nåt plötsligt. Ar
det lugnaförhållanden ska man nog klara det nu.
6p82, kvinna 18 år, grupp 2)

Tre fp i grupp 3 tycker inte att deras bilkörning har påver-

kats av övning3. De andra fp ger uttryck för följande

förändringar i sin bilkörning: tänker mer på hur man

bromsar, tänker på att hålla avstånd, kör långsammare när

det är halt, är mer förberedd på att det kan hända saker,

anpassar hastigheten, planerar körningen och tar det för-

siktigare.

Kommer attpåverka min bilkörning, i allafall på
vintern. Det märker manju nu, det är inte alltid som
jag vill ut å övningsköra nu när det är halt ute, för nu
vet manju ändå hur det känns att inte hafull kontroll
på bilen när det är halt efter det här då. För det var
man inte riktigt medveten om innan, att det är såpass
stor skillnad. Nu kommer man ju att köra lång-
sammare helt enkelt å va meraförberedd på att det
kan hända grejer 09243, man 18 år; grupp 3)

4.3.4 Bra/dåligt/förändring, Övning 3

Överlag tyckte fp i grupp 1 att övning 3 var bra. Tre fp

tyckte dock att övningen skulle bli mycket bättre om den

var lite mer verklighetstrogen. Framför allt gällde detta

att konan skulle bytas ut mot något större, som tex. en

trasdocka, en pappgubbe eller någonting liknande.
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Det var lite orealistiskt, när man sett bilderna i
häftet innan så hade manjuföreställt sig att det skulle
vara enpappgubbe eller nåt såntpå vägen. Men det är
ju inte verklighet så, men det skulle bli mer verklighet
om det var en gubbe eller nåt å man skulle köra på
den. [Man skulle merfå sig en tankeställare. Det skulle
vara bra om man gjorde banan lite mer verklighets-
trogen, nu kändes detju t. ex. fånigt att man skulle
använda blinkers. 02945, kvinna 18 år; grupp 1)

Även i grupp 2 tyckte fp överlag att övningen var bra

som den var. En fp tyckte att hon inte riktigt förstått vad

effektiv bromsning var och en annan fp tyckte att man

borde få träna på övningen mer eftersom det var svårt att

bromsa utan att låsa hjulen.

Det var en bra övning, men vad är egentligen en
effektiv bromsning? Ja då säger dom att man inte ska
bromsaför hårt, å då tyckerjag att man kan ju inte
hålla i samma läge hela tiden hellerför då händer det
ju ingenting. Så då tycker man att man släpper efter å
så bromsar man igen, men det är inte ejfektiv broms-
ning utan det ärpumpbromsning, så vad är då effektiv
bromsning? Bra attfå se hur bilen beter sig även om

_ man som nu bara skulle styra lite åt sidan å om man
tappar greppet på vägen då är detju kört i princip.
02986, kvinna 18 år; grupp 2)

I grupp 3 tyckte också fp att övningen var bra. En fp

tyckte att man borde fått testa med ABS också och en

annan tyckte att man borde haft något som man körde

över istället för en kona.

Det var en bra övning, just det här med att man
skulle svänga in å man snurra runt å man hamna långt
bort å såna grejer. Man kanske skulle haft nånting som
man kör över iställetför den där konen så att det
guppar till eller så där, för då vet man att man
verkligen har kört över nån. Annars var Övningen bra.
(fp63, man 20 år grupp 3)

4.3.5 Sammanfattning övning 3

0 När det gäller syftet med övning 3 finns det en mängd

olika uppfattningar i samtliga tre grupper. Exempel är

att man ska lära sig hur man ska bromsa påhalt under-

lag, att se att det är svårt att stanna där man vill när

det är halt om man håller för hög hastighet och att

upptäcka hur svårt det är att styra om hjulen låser sig

på halt underlag. En fp i grupp 2 visste inte vad syftet

med övningen var.

0 Även när det gäller lärdomar så är de av olika art i

samtliga tre grupper. Exempelvis har man lärt sig att

stoppsträckan blir mycket längre på halt väglag, att

man måste bromsa i god tid för att stanna därman vill

när det är halt på vägen, att använda små rattrörelser

och att hastigheten har stor betydelse för hur lång tid

det tar att stanna. Två fp i grupp 2 och 3 tycker inte

att de lärt sig något speciellt av övning 3.

0 Fp i alla tre grupperna ger uttryck för en mängd olika

förändringar pga. övning 3. Att anpassa hastigheten

efter rådande förhållanden och att planera sin körning
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är exempel på påverkan i samtliga grupper. Tre fp i

grupp 1 och 3 och två fp i grupp 2 tycker inte att de

blivit påverkade av övningen.

0 Fp i samtliga tre grupper tycker Överlag att övning 3

är bra. Det finns flera förslag till förbättringar av

övningen i alla tre grupperna. Exempelvis tycker man

att övningen skall göras mer verklighetstrogen genom

att man byter ut konerna mot något större föremål.

4.4 Övning 4, undanmanöver på halt underlag

Målet med övning 4 är att eleven efter bromsning med

fyra låsta hjul återfår kontroll och styrfönnåga på bilen.

Detta genomförs genom att eleven i angiven hastighet och

på angiven plats nödbromsar så att alla fyra hjulen på

bilen är låsta samt att med låsta hjul i första hand försöka

stanna bilen före första hindret i vägbanan. Om eleven

inte lyckas stanna före första hindret skall bromsen

släppas och försök skall göras att återfå kontrollen på

bilen. Om bilen sladdar skall eleven försöka att återfå

kontrollen. Kravet är att eleven vid minst ett tillfälle skall

hålla angiven fart till bromsplats, att alla fyra hjulen på

bilen låses, att utnyttja tillgänglig bromssträcka för att i

första hand försöka stanna bilen, återfå full kontroll på

bilen och passera förekommande hinder.

4.4.1 Syfte, Övning 4

I grupp 1 uppfattade fem fp att syftet med övning 4 var

att man skulle förståhur svårt det var att styra undan när

det är halt. Att man ska ha respekt för älgskyltar, att man

ska fatta att man ska släppa på bromsen, att se att man

inte kan stanna, att det är farligt när det är halt och att lära

sig att väja var andra uppfattningar om övningens syfte.

Att det är svårt å svänga när det är halt, att man
gärna vill vridapå ratten liteför mycket, det är väl hur
man reagerar. åp17, kvinna 19 år, grupp 1)

Fyra fp i grupp 2 ansåg att syftet var att man skulle

förstå att det är svårt att göra en undanmanöver på halt

väglag. Tre fp menade att syftet mer var att man skulle

lära sig att styra undan för hinder när det är halt. Att

kunna sakta ned och kunna klara av att väja för en älg

och att man inte ska slappna av utan fortsätta att arbeta

med kontrollen över bilen tills man återfått den är andra

tankar om övningens syfte.

Att se hur svårt det är att väjaför saker, speciellt
om nåt kommer utspringande, men ävenfasta saker
som man vill väja för om det är halt. 02922, man 18 år,

grupp 2)

Fyra fp i grupp 3 ansåg att syftet var att man skulle

förstå hur svårt det är att svänga undan för något när det

är halt på vägen. Att öka riskmedvetenheten, att lära sig

att köra sicksack lite mer, att se hur bilen beter sig på halt

underlag och att den är omöjlig att styra om hjulen låser

sig, att se vad som händer om man svänger fort med bilen

och att man ska ta det säkra före det osäkra och ta det lugnt
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var andra uppfattningar om övningens syfte i grupp 3.

Syftet med nästan alla Övningar å den här också är
att Öka riskmedvetenheten. Så att man vet sen i
trafiken att kommer det älg där så, hur man ska göra
å att man harfaktiskt inte så stor chans å styra undan
som man tror att man har. Det troddejagju innan, det
är bara å bromsa lite så där: men det varju, man bara
åkte rakt på. 0f040, man 18 år, grupp 3)

4.4.2 Lärdom, övning 4

Fem fp ansåg att de lärt sig att det är svårt att göra en

undanmanöver på halt väglag. Tre fp tyckte att de nu lärt

sig att det inte går att. klara av en sådan situation på halt

underlag. Att tänka på hastigheten och att inte bromsa så

mycket eller så hårt var andra lärdomar som fp i grupp 1

tyckte att de fått.

Jag lärde mig hurfruktansvärt svårt det är å göra
en undanmanöver, å att det är väldigt lätt å bara låsa
hjulen å kana vidare. Här är manju bereddpå hindret
å ändå har man så pass dålig möjlighet att göra en
undanmanöver, så är man inte beredd så blir detju
ändå värre. Opr, kvinna 18 år; grupp 1)

Fem fp i grupp 2 tyckte att. de lärt. sig att man inte ska

ha för stora rattrörelser. Tre fp tyckte att de lärt sig att

det är svårt att göra en undanmanöver när det är halt på

vägen. Två fp tog upp hastighetens betydelse, dvs. att de

förstått att det blev ännu mycket svårare om man höj de

hastigheten bara lite grann. Att inte bromsa för hårt och

att man inte ska ha hög hastighet om det är fara för vilt

var två andra lärdomar som kom fram i grupp 2. Två fp

tyckte inte att de lärt sig något speciellt av övningen.

Man skaju panikbromsa å sen börja svänga, dom
flesta behåller bromsen å då bara glider man, utan
manfårju släppa bromsen ha i kopplingen å inte ha
för stora rattutslagför då snurrarju bara bilen eller
så går man bara rakt fram. Sen så lär man sig väl
också efter ett tag, den instruktören vi hade då varju
lite schysstare för då fick man veta hur man skulle
svänga, bromsa, sätta i kopplingen å så sväng inteför
mycket, så då lärde man sigju det efter ett tag. Om
man bromsar riktigt hårt så går detju inte att klara
högre farter. Man lärde sigdels att det inte går att
hålla högfart om det skulle vara viltfara då, att det
går inte att hålla högfart, för om det kommer ut nåt å
det är halt, så går det i stort sätt inte att göra en
undanmanöver. Det ärju inte som det är där, du vetju
när du ska panikbromsa, du har ingen
reaktionssträcka så att säga. Å attfå känna på hur
mycket bilen snurrar om du misslyckas. äpZ1, man 18

än grupp 2)

I grupp tre var de vanligaste lärdomarna att man för-

stått att det är svårt att göra en undanmanöver på halt

väglag och hastighetens betydelse för vilken chans man

har att klara av en undanmanöver. Att man inte ska tvär-

nita, att inte ha för stora rattrörelser och medvetenhet om

riskerna när det är halt är andra lärdomar som fp i grupp

3 har fått. En fp tyckte inte att han lärde sig något spe-

ciellt eftersom han tyckte att avståndet till första hindret

var för kort. En fp tyckte att han lärde sig att det gick att

styra i högre hastigheter än vad han hade trott.
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Att det är väldigt svårt att manövrera till sidan om
det kommer nåt i vägen. Så det gäller att hålla låga
hastigheter vidskog där det kan hoppa ut vildadjur å
ha uppsikt. Man lärde sig åfick redapå bra uppifrån
tornet hur man skulle reagera, sen hur det gick varju
en annan sak. Klara väl oftastförsta älgen, men sen så
braka man in i dom andra två. Man lärde sig hur man
ska reagera så att man inte tvärnitar och försöker
vridapå ratten för dåfår manju bara snurr. Man ska
väl tänkapå att man inte ska körafort innan då, så att
det inte blirpanik när man väl kommer dit. äns" 3, man
18 år, grupp 3)

4.4.3 Påverkan, övning 4

Fem fp i grupp 1 tycker att de blivit mer försiktiga och

att de tar det lugnare när det är halt. Två fp nämner också

att de blivit mer uppmärksamma på skyltar som varnar

för vilt. En annan fp säger att hon om hon färdas som

passagerare numer alltid säger till föraren att ta det för-

siktigt om de åker på Vägar med mycket skog. Fyra fp

säger att de inte är säkra på om de blivit påverkade av

Övningen.

Man tar detförsiktigare nu, åjag tänker mycket på
övningen när jag åker med andra. Nu berjag dom
alltid köraförsiktigt när det är såna vägar med mycket
skog å så. 02916, kvinna 19 år, grupp 1)

I grupp 2 är det fyra fp som inte tycker att deras bil-

körning har påverkats av övningen. Andra fp nämner att

de fått mer respekt för halkan, att de tänker mer på att

inte köra så fort när det är halt, att man tänker på att köra

med mjuka rattrörelser och att helt enkelt ta det lugnare

och köra mer försiktigt när det är halt.

Därjag bor vetjag att det kommer älgar spring-
ande titt som tätt, så man körju ganska sakta nu, för
man tänkerju på hur svårt det är å svänga undan. Nu
tänker man mer på att varaförsiktig när det är halt
ute. Förut undra manju iblandvarför vissa kört sakta
när man åkt med å det varit halt, men nu vet manju
varför. (fp25, man 18 år, grupp 2)

Två fp i grupp 3 anser inte att övningen har påverkat

deras bilkörning. En fp menar att han är mer uppmärksam

nu när han ser en älgskylt, men han kör inte långsammare

än tidigare bara därför. De andra fp menar framför allt att

de blivit försiktigare och mer uppmärksamma när de kör

på Vägar där det finns mycket skog på sidorna. Det är

också vanligt att de nämner att de blivit mer uppmärk-

samma på skyltar som varnar för vilt. En person menar

att han försöker köra långsammare när det är halt efter-

som övningen visade hur svårt det var att styra.

Nu måstejag nog säga att jagär ganska uppmärk-
sam närjag körpå skogsvägar, jag vet att man har
chansen att klara det, men chansenför att klaraflera
älgar är ganska, inte liten, men som oerfaren förare
om man säger så, så är inte chansen så därjättestor.
Så att köraförsiktigt å hålla ögona öppna när man kör
på landsväg eller skogsväg det är bra. Man troddeju
att väja för älgar det är väl ingenfara, det är väl bara
att vrida på ratten å svängai stort sätt, men det är
svårare än vad man tror. (fp6 7, kvinna 18 år, grupp 3)
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4.4.4 Bra/dåligt/förändring, övning 4
De flesta i grupp 1 tyckte att övning 4 var bra. Fem fp

tyckte dock att övningen skulle bli mer realistisk om det

varit någonting större man körde över än koner. Högre

pinnar, plastälgar eller liknande är de vanligaste försla-

gen. En annan fp menade att det inte hade behövt vara

någonting alls på banan, det hade räckt att man skulle

svänga för att lära sig något. Ytterligare en fp tyckte att

alla koner gjorde det förvirrat. Få köra fler gånger för att

man ska lära sig någonting, tydligare markeringar i väg-

banan så att man visste var man var och bättre instruk-

tioner från tornetså man förstod vad man skulle göra var

andra förslag till hur man skulle göra övningen bättre.

Kunde varit mycket högre pinnar, så att det blev
lite mer skräckscenario när man körde på dom. För
när man körde på dom där så hände juingenting, det
saju bara bom, bom. Skulle bli mindre lek med högre
pinnar. Man blir ju mer räddju större det är. Skulle
kanske göra lite tydligare linjer i banan så manfick
lite mer kollpå var man varför det hade man ju ingen
aning om. Ofp50, man 18 år grupp 1)

Även i grupp 2 tyckte de flesta att övningen var bra.
Två fp tyckte att man borde ha fått pröva i lägre hastighet

för att se om det gick bättre. En fp tyckte att de första

konema stod alldeles för nära och att de borde flyttas för

att man Överhuvudtaget skulle ha en möjlighet att klara

övningen. Två fp tyckte att det skulle vara någonting

större än koner som man körde på. En annan fp menade

att det är för halt och att det borde finnas fläckar där man

fårmer fäste. På så sätt skulle det bli mer verkligt. Samma

person tyckte också att instruktörema skulle tala om hur

man häver en sladd, eftersom man kan få sladd även om

man inte vill det. En fp tyckte inte att övningen var viktig

utan att den bara var jobbig.

Det ärju samma sak igen om det skulle vara så
jäkla halt så skulle man ju inte köra i 70 km/h. Jag
menar jag tycker att dom ska ha blixthalka, men
blixthalka är inte så halt. Det skulle vara mer
verklighetsbaserat om det varplättar i marken där det
varfriktion så att man fårfäste ibland. Jag tycker nog
att dom kunde tala omförfolk hur dom häver en sladd,
för det är viktigt å kunna. Aven om ingen vill hamna i
en sladdså ärju risken stor att man gör det å då är det
ju bra att kunna häva den. Så man inte bara släpper
ratten å stampar på bromsen för då går detju åt
helvete. 02919, man 19 år, grupp 2)

De flesta i grupp 3 tyckte att övningen var bra. En fp

tyckte dock att han inte fick ut så mycket av övningen

eftersom den var för svår. En annan hade svårt att förstå

vad man skulle göra till en början. Två fp tyckte att av-

ståndet till första hindret skulle utökas. Två andra fp

tyckte att det borde vara större föremål som man körde

över. Två fp tyckte att man borde få köra övningen i

högre hastighet. En hade som argument att det var för lätt

som det var nu och den andra menade att man borde få

köra i 90 km/h eftersom många landsvägar har den
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hastighetsbegränsningen. Andra förslag till förbättringar

var att något bara borde komma ut på vägen, att man

borde få testa med ABS och att man borde fått kunskap

om var man ska köra på en älg omman inte kan väja för

den.

Övningen var bra som det var. 1 ochför sig ärju
konerna bara småföremål, de är väl inte högre än en
20 cm, så det ärju ingen som blirförskräckt när man
kör Över dom, utan det skulle kanske vara lite större
koner: äp78, man 18 år grupp 3)

4.4.5 Sammanfattning övning 4

0 I samtliga grupper är den vanligaste uppfattningen att

syftet med övningen är att man ska förstå hur svårt det

är att göra en undamnanöver på halt väglag. Det finns

dock flera andra uppfattningar om övningens syfte i

alla grupperna. Exempel på detta är att man ska ha

respekt för älgskyltar, att man skulle lära sig att styra

undan för hinder när det är halt och att syftet var att

öka riskmedvetenheten.

0 Den vanligaste lärdomen i grupp 1 var att det är svårt

att göra en undanmanöver när det är halt väglag. I

grupp 2 var det vanligast att fp lärt sig att man inte

ska ha för stora rattrörelser. I grupp 3 var det vanligast

att man lärt sig att det är svårt att göra en undan-

manöver när det är halt och hastighetens betydelse.

Två fp i grupp 2 och en fp i grupp 3 tyckte inte att de

lärt sig något speciellt av övningen.

0 I grupp 1 är det vanligast att fp anser att de numer kör

mer försiktigt och att de tar det lugnare när det är halt.

I grupp 2 är det olika förändringar som nämns, tex.

att de fått mer respekt för halt väglag. I grupp 3 är det

vanligast att fp säger att de nu är försiktigare och mer

uppmärksamma när de kör på vägar där det finns

mycket skog på sidorna. Fyra fp i grupp 1 och 2 och

två fp i grupp 3 tycker inte eller är inte säkra på att

de blivit påverkade av övningen.

0 De flesta fp i alla grupperna tyckte att övningen var

bra. Det ges en mängd förslag till förbättringar/för-

ändringar av övning 4 i alla tre grupperna. Det vanli-

gaste är att övningen skulle bli mer realistisk om det

var någonting annat än koner som man körde över.

4.5 Övning 5, effektiv bromsning på halt under-
lag, stopp före kurva/bilkö

Målet med denna övning år att eleven ska uppleva och

erfara risker och svårigheter med att kunna stanna bilen

före en kurva och en avstannande bilkö. Detta genomförs

genom att eleven i varierande hastigheter bromsar på halt

underlag. Eleven ska försöka bromsa med i huvudsak

rullande hjul och om hjulen låses snabbt släppa bromsen

och återta styrbarheten. Därefter ska han/hon bromsa på

nytt och försöka stanna på angiven plats. Kravet är att

eleven vid minst ett tillfälle i kravhastighet ska kunna

stanna på angiven plats och med full kontroll på bilen.
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4.5.1 Syfte, övning 5

I grupp 1 var det en fp som inte visste vad syftet med

övningen var. Annars var det väldigt olika hur fp i grupp

1 hade uppfattat syftet. Att man ska veta hur lång broms-

sträckan är, att man ska kunna stanna där man ska, att ha

bättre uppsikt framåt om vad som händer så man hinner

bromsa och stanna, att se hur man reagerar och bromsar

när man ser en kö i en kurva, att det är svårare att bromsa,

svänga och stanna när det kommer en kurva, det är halt

och man har hög hastighet, att man ska ha högre hand-

lingsberedskap och bromsa tidigare, att kurma stanna utan

att låsa bromsarna och att få stopp på bilen och komma

över till rätt ñl så fort som möjligt är de uppfattningar som

grupp 1 ger uttryck för när de ska beskriva övningens

syfte.

Att man måste kolla rätt mycket närfolk börjar
bromsa å kanske inte bara bilen framför dig, utan
långtfram om det börjar bli kö ochfolk börjar stanna.
Att tänka på det tidigt, speciellt om det är halt
underlag. Öfp54, man 18 år, grupp 1)

Även i grupp 2 har fp en mängd olika uppfattningar
om övningens syfte. Att hålla låg hastighet när det är

mycket trafik, att bromsa i tid, bromsa mjukt och inte låsa

hjulen, att veta när man ska börja bromsa, att man ska

kunna stanna utan att köra på andra bilar, att ha en rörlig

blick, att bromssträckan blir längre än vad man tror, att

se hur lång tid det tar att få stopp när det är halt på vägen

och att man inte ska krocka med mötande trafik är de

uppfattningar som fp i grupp 2 har om övningens syfte.

Att hålla lågfart om det är mycket trafik å börja
bromsa i tid å att bromsa mjukt å inte låsa hjulenför
då kan du ju inte svänga å då glider du jurättfram.
Att det inte är lätt å bromsa med icke låsta hjul, att
bromsa men inte bromsaför mycket så hjulen låstes.
Orp21, man 18 år: grupp 2)

Fp i grupp 3 har precis som de andra två grupperna

olika uppfattningar om övningens syfte. Att man måste

sänka hastigheten i god tid, att ha bättre framförhållning

så man hinner bromsa, att veta när man måste börja

bromsa för att hinna stanna, att upptäcka bilköer i tid så

att man hinner bromsa utan att köra in i kön eller ut i fel

vägbana, att man ska ta det lugnt, att man inte ska låsa

hjulen för då går bilen inte att styra och att planera sin

körning så man hinner stanna är de svar fp i grupp 3 gett

när de tillfrågats om övningens syfte.

Att bilen går raktfram om man låser hjulen, så att
man ska bromsaja precis innan då så att man kan
styra bilen å inte köra av. 02244, man 18 år: grupp 3)

4.5.2 Lärdom, övning 5

Fyra fp i grupp 1 tyckte inte att de lärde sig något speci-

ellt av övning 5. De lärdomar som de andra fp i gruppen

gav uttryck för var; att köra försiktigare, att inte stirra sig

blind på bilen framför sig, att det är svårt att få stopp på

bilen och att man inte ska pumpbromsa.
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Lärde mig att man inte ska pumpbromsa. 6p50,
man 18 år; grupp 1)

Tre fp i grupp 2 tyckte inte att de lärde sig något speci-

ellt av övningen. Två fp tyckte att de lärt sig att hastig-

heten spelar stor roll för om man ska kunna stanna och

två fp lärde sig hur svårt det är att stanna överhuvudtaget.

Att det är svårt att planera körningen, att titta långt framåt

i trafiken, att börja bromSa tidigt och att man först motor-

bromsar så att bilen får lugna ned sig innan man bromsar

på riktigt är andra lärdomar i grupp 2. En fp tyckte atthon

nu vet hur hon ska göra för att ha kontroll över bilen.

Å att det varjättesvårt även i låga hastigheter. 30
gickju även om det inte gick bra så hade man lite koll
på bilen. Lärde sig hur lite man kan påverka själv, det
är bara i verkligt låga hastigheter som man kan klara
av det, å vad svårt detär att planera. Man får
verkligen titta hur långt som helst om det är kö å börja
bromsa jättelångt innan å attförsöka behålla lugnet.
6p82, kvinna 18 år; grupp 2)

I grupp 3 var det en fp som inte lärde sig något av

övningen. En annan vartveksam till om just den övningen

gav någon lärdom. Att sänka hastigheten och planera sin

körning, att det i stort sett är omöjligt att få en kort broms-

sträcka när det är halt, att ta det försiktigt - speciellt när

det är en bilkö - når det är halt, att ha koll framåt i kurvor,

att bromssträckan blir lång, att man inte har den körför-

mågan att man kan stanna på det avståndet och hastig-

hetens betydelse är de lärdomar som de andra fp i grup-

perna nämnt.

Jag klara nog inte i nåt avförsöken å stanna. Jag
lärde mig att jag inte har den körförmågan attjag
skulle kunna stannapå det avståndet. Jag körde ju
rakt ut å körde överpå mötande trafik å hur illa det
egentligen kan gå. Nu pratar viju hastigheter som
60 km/h å man hållerju oftast 70 eller 90 det ärju
ändå vanliga hastigheter. Hur dålig människor i
allmänhet egentligen ärför å klara av å stanna så här,
det gör man inte. 61940, man 18 år, grupp 3)

4.5.3 Påverkan, Övning5

Fyra fp i gruppen tyckte inte att övningen hade påverkat

deras bilkörning. Tänker på övningen när det är halt efter-

som det inte gick bra, kör försiktigare, fått mer respekt

för halka, tittar längre fram, försöker bromsa mjukt och

kör lugnare i kurvor när det är halt år de förändringar som

övriga fp i gruppen nämner.

Jag tänkte mycket på vad som hänt om manfått
möte, jag hade krockat med den varenda gång. Man
kommer att tänkapå det när det är halt. Var ute å åkte
med en kompis när det var halt å han ville visa att han
klara det, å då satt manju å tänktepå det här å det var
ganska äckligt. 61956, kvinna 18 år, grupp 1)

Tre fp tycker inte att de kan säga att deras bilkörning

har påverkats av övningen. Den vanligaste förändringen

hos de andra fp är att de försöker anpassa hastigheten

efter förhållandena och att köra långsamt när det är halt.

Två fp tycker att de tar det lugnare nu när det är halt, en

utav dem framför allt när hon närmar sig korsningar.
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Planerar körningen mer, har blicken långt fram, saktar

ned och bromsar i tid och håller avstånden bättre när det

är halt är andra förändringar som fp i grupp 2 nämner.

Man har blivit påverkad med det här medplane-
ringen, att man har blicken långtfram som bilskol-
lärarna tjatar om hela tiden. Att man har kontroll å
inte blir skräckslagen å ställer sigpå bromsen, utan så
fort du upptäcker att en bil stannat redan då börjar
sakta ned iställetför attjag kan köra lite till å sen
bromsa lite hårdare. Gör du så å har en bakhjuls-
driven bil så ärdetju kört du snurrar in i dom andra
bilarna. Så det ärju inte bara dig själv det handlar
om, utan det handlarju om alla runt omkring också.
6p86, kvinna 18 år, grupp 2)

Två fp i grupp 3 tycker inte att de förändrat sin bilkör-

ning pga. övning 5. Tar det lugnare när man närmar sig

kurvor, har mer ñamförhällning, tar det försiktigt när man

närmar sig en bilkö, har nog blicken längre fram nu, har

extra koll i kurvor, tar det lugnare når det år halt på vägen

och sänker hastigheten och bromsar i tid är de föränd-

ringar som de andra fp i grupp 3 nämner.

Den övningen har faktiskt påverkat mig att ha
extra koll i kurvorna överhuvudtaget, inte bara på
bilköer utan på annat också. Jag har nog blicken
längre fram nu. 6p32, man 20 år, grupp 3)

4.5.4 Bra/dåligt/förändring, övning 5

Denna övning får inte så positiva omdömen av fp i grupp

1. De flesta tyckte att övningen var svår att leva sig in i

och att det var svårt att förstå var bilkön stod. Nio av tio

fp efterfrågar någonting som står i vägen och represen-

terar bilkön. De talar om koner, gummibilar mm. Några

fp hade också velat att det skulle vara bättre markeringar

i vägbanan så att man förstod och såg när och hur mycket

man kom över i fel körfält.

Jag tror inte att det var nån enda som tänkte att
där står det bilar eller där kommer det en bil i andra
körriktningen, utan det var mest att nu skajag bromsa
där å stanna där. Jag tänkte inte alls att det var en
bilkö där Det hade nog vart bättre om dom ställt koner
å sånt där också, ja inte koner men nåt annat. 6p8,
man 19 år, grupp 1)

I 'grupp 2 är omdömena mer positiva till övningen än

hos grupp 1. Det vanligaste förslaget till förändring av

Övning 5 är även här att det skall stå någonting i vägen

som ska symbolisera bilkön. Detta skulle göra det mer

verklighetstroget. En fp tyckte att det var bra att man ñck

köra övningen i olika hastigheter. En annan fp tyckte att

man skulle få köra fler gånger eftersom det var svårt att

få kläm på hur man skulle göra. Slutligen föreslog en fp

att man skulle slå ihop denna övning med övning 3. Han

tyckte att dessa övningar var väldigt lika och att det då

var bättre att slå ihop dem till en övning och istället få

köra flera gånger på denna.

Man kanske skulle ha ställt ut nåt i banan, för man
fickju inte nån kökänsla direkt, det var bara en skylt
så det hade nog varit bra om det varit nåt som man
kört på. (11922, man 18 år, grupp 2)
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Grupp 3 är den grupp som är mest nöjd med Övning

5 . En fp tyckte att det var braatt man fick köra övningen

i olika hastigheter och att man fick testa om man klarade

den hastighet som man själv trodde man skulle klara av.

De förändringar som man föreslog i grupp 3 rörde sig

vanligen även här om att det borde vara något föremål

som stod i vägen. Linj er mellan körbanoma, få testa med

ABS och att instruktörerna tagit upp alternativ för hur

man ska göra om det kommer mötande trafik eller om

man har trafikanter till höger om sig, var andra förslag till

förbättringar av övningen.

Jag har tänkt på, om det kommit mötande bilar
t. ex. vilka alternativ har man då? Givetvis försöker
manju svänga av åt höger,menjust i den övningen sa
dom inte att man skulle, dom sa ingenting alls om det,

utan det var bara rakt fram å upp på en kulle. Dom
kunde gärna ta upp alternativ, vad gör man om det
kommer en mötande bil eller vadgör man om man har
trafikanter till höger om sig å såna grejer Dom kunde
ha ställt ut nånting i vägen också, dom hade ju en
bromsskylt där, här bromsar du, två koner, så dom
kunde ha ställt ut nånting så att det känns att man kör
mot nånting. Det hade varit bra om det hade varit lite
mer realistiskt så det inte blir så mycket lek. Jp63,
man 20 år, grupp 3)

4.5.5 Sammanfattning övning 5

0 I alla tre grupperna är det många olika uppfattningar

om övningens syfte. Man nämner tex. att övningen

syftar till att man ska veta hur lång bromssträckan är,

att se hur lång tid det tar att få stopp på bilen när det

är halt på vägen och att man ska ha bättre framför-

hållning så att man hinner bromsa. En fp i grupp 1

visste inte vad syftet med övningen var.

0 I samtliga grupper fmns en mängd olika lärdomar ut-

tryckta. Exempelvis tycker man att man lärt sig att

inte stirra sig blind på bilen framför sig, att hastigheten

spelar stor roll för om man ska kunna stanna och att

man ska planera sin köming. Fyra fp i grupp I, tre fp

i grupp 2 och två fp i grupp 3 tyckte inte eller var

tveksamma till att de lärt sig något speciellt av övning

5.

0 Fp grupp 1 och 3 ger uttryck för många olika för-

ändringar pga. övning 5. Har blicken längre fram och

tar det lugnare när det är halt på vägen är två exempel

på förändringar hos fp i dessa två grupper. Den van-

ligaste förändringen hos fp i grupp 2 är att de nu för-

söker anpassa hastigheten efter förhållandena och att

köra långsamt när det är halt. Fyra fp i grupp I, tre

fp i grupp 2 och två fp i grupp 3 tyckte inte att

övningen påverkat deras bilkörning.

0 När det gäller fp omdömen om övning 5 är grupp 3

mest positiva, grupp 2 något mindre positiva och

grupp 1 minst positiva. Alla grupperna ger en mängd

förslag till förbättringar och förändringar av övningen.

Det vanligaste förslaget är att det bör stå någonting i

vägen som symboliserar bilkön.
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4.6 Övning 6, träning i fartökning och hävande
av sladd

Målet med övning 6 är att eleven ska uppleva och erfara

risker i samband med fartökning på halt underlag samt

svårigheter med att undvika hjulspinn. Eleven ska upp-

leva olika beteende hos bilen vid förlorat väggrepp på

grund av fartökning. Övningen genomförs genom att ele-

ven kör sakta in på övningsbanan och placerar bilen i

vänster körfält. Där ska eleven på angiven plats öka

hastigheten på bilen tillräckligt mycket för att bilen ska

förlora väggreppet och kana ut i det högra körfältet.

Eleven ska då frikoppla snabbt och styra bilen tillbaka till

utgångsläget i det vänstra körfältet. Eleven ska arbeta

snabbt men utan att spinna med hjulen. Kravet är att

minst två gånger på ett varv först kana ut i det högra

körfältet och sedan styra tillbaka till utgångsläget innan

ny fartökning påbörjas.

4.6.1 Syfte, övning 6

I grupp 1 hade man många olika uppfattningar om vad

syftet med övning 6 var. Att man ska köra försiktigt i

rondeller, hur det blir när man gasar och svänger, se hur

halkan påverkar accelerationen i kurvor, att det är lätt att

få sladd även i låga hastigheter om man gasar, att man

ska kunna häva en sladd, att det är lätt att få sladd, att

det är svårt att häva en sladd och att se att man får ännu

mer sladd om man gasar i en kurva var de uppfattningar

som fp i grupp 1 hade om övningens syfte.

Att man ska kunna häva en sladd, att ha en högre
växel så att du slipperfå spinn på hjulen, att återuppta
styrförmågan vidförlorad kontroll av bilen. äp59,
man 18 år, grupp 1)

Att kraftig fartökning i kurva ger sladd, hur svårt det

är att häva en sladd, att uppleva risk, att se hur bilen beter

sig när man ökar hastigheten samtidigt som man svänger,

att lära sig att häva sladd, att man ska hålla låg hastighet

i kurvor när det är halt och att veta hur man ska göra om

man får sladd är de uppfattningar som fp i grupp 2 ger

uttryck för när det gäller övningens syfte.

Att lära sig att häva en sladd å att det inte alltid är
så himla lätt. 0:092, kvinna 18 år, grupp 2)

Två fp i grupp 3 visste inte vad syftet med övning 6

var. Att ta det lugnt i rondeller, att inte ligga för nära andra

bilar, att det är väldigt lätt att få sladd, att veta vad man

ska göra när bilen svänger och man bara glider, att upp-

leva och sen häva en sladd, att man inte kan gasa och

svänga samtidigt för då får man sladd, att lära sig att få

kontroll över bilen när man får sladd, att det är svårtatt

få kontroll över bilen omman får sladd, att hålla en jämn

hastighet utan att trycka för mycket på gasen, att försöka

häva en sladd, att inte gasa i en kurva och att styra mot

svängen om man får sladd var de övriga fp uppfattningar

om övningens syfte.
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Att man skulle konstatera att det är svårt å svänga,
man kan inte vrida på hjulen å ge gasför dåfår man
sladd å sen hur svårt det är å återfå kontrollen, för
hade man välfått sladd då var det bara att trycka ned
kopplingen å snurra några varv. (fp 75, man 18 år,

grupp 3)

4.6.2 Lärdom, övning 6

Två fp i grupp 1 tyckte att de lärde sig hur man ska göra

för att häva en sladd och styra upp bilen. En annan fp

lärde sig att man ska ta det lugnt. De andra fp tyckte inte

att de lärde sig något av övningen. Anledningarna var

tex. att vissa körde framhjulsdrivna bilar. Dessa fp tyckte

därför att de inte lärde sig något eftersom bilen bara gick

rakt fram utan att få sladd. Flera tycker också att de i

denna övning fick klara sig själva pga. att instruktörema

inte kollade så mycket påjust denna övning. Detta gjorde

att de inte tyckte att de visste om de gjorde rätt eller fel.

En fp tyckte att övningen inte gav något eftersom den var

så overklig. Han menade att man provocerade fram slad-

den och var beredd på vad som skulle hända, så det blev

inte som i verkligheten.

Den Övningen var lite konstig tyckerjag, för dom
sa inte så mycket när vi gjorde den, för dom koncent-
rera sig väldigt mycket på en annan Övning. Så dom
prata nästan inte med oss, såjag kände inte attjag
lärde mig nåt, såjag tror inte attjag skulle klara en
sån situation. âp5 6, kvinna 18 år, grupp 1)

En fp i grupp 2 tyckte inte att han lärde sig något av

Övning 6 eftersom han kör så där hemma varje dag. De

andra fp tyckte att de lärde sig något av följ ande: Vad som

händer om man gasar på i en sväng, hur svårt det är att

häva en sladd, att man inte ska öka hastigheten i en kurva,

hur man ska göra omman får sladd och hur man ska häva

den, att man får sladd om man inte kör sakta i kurvor och

att få bättre kontroll på bilen.

Man lär sig väl attfåprovapå hur det är att häva
en sladd. Det gick väl hyfsat att klara det, men det
berodde ju på hur mycket man gasa, gasa man för
mycket så var detju inte mycket att göra åt det, men
fick man lite grann sladd så gick detju bra. (fp18, man
20 år grupp 2)

Två fp i grupp 3 tyckte inte att de lärde sig något

speciellt av övning 6. Tre fp tyckte att de lärde sig att

häva en sladd och två fp tyckte att de lärde sig att man

inte ska gasa eller höja hastigheten för mycket i en kurva

om det är halt. Att ta det lugnt, att starta på en högre växel

om det är halt på vägen och att det är svårare att ha

kontroll över bilen i en kurva än på en raksträcka om det

är halt var andra lärdomar som fp i grupp 3 gav uttryck

för.

Man lärde sig att ta det väldigt lugnt om man ska
runt rondellen å inte öka hastighetenför mycket. För
det var väldigt lätt att baken snurra runt. Ofp33, man

18 år, grupp 3)
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4.6.3 Påverkan, övning 6

En fp i grupp 1 tycker inte att Övningen har påverkat hans

bilkörning. En annan fp är tveksam till om bilkömingen

har påverkats av Övningen. Fem fp menar att de nu inte

kommer att gasa så mycket i rondeller, kurvor eller när

de svänger om det är halt på vägen. Fått mer respekt för

halka och är mer försiktig när det är halt är andra föränd-

ringar som fp i gruppen säger sig ha tagit till sig. Två fp

anser att de nu skulle ha större chans att klara av ensladd

om den skulle uppstå.

Man ärju merförsiktigpå halt väglag, men skulle
det hända nåt så har man ju chansen att ordna upp
det. Aven om man är där bara en kort tid, så tror jag
att man är såpass skärpt å inne på det man håller på
med när man är där, att man nog kan det här hyfsat
bra nu om det skulle hända nåt. 61745, kvinna 18 år,

grupp 1)

Tre fp i grupp 2 tycker inte att Övningen har påverkat

deras bilkörning. Fyra fp menar att de numer tänker på

att inte gasa i kurvor när det är halt. En fp menar att hon

tidigare gav gas när hon var mitt i en kurva, men att hon

nu ger gas först efter att hon gått ur en kurva om det år

halt. Att ha fått mer respekt för halka och att köra lugnare

och försiktigare är andra förändringar som fp i grupp 2

ger uttryck för.

Nu tar man det mycket lugnare i kurvor å man
gasar inte på i kurvan utan det ärförst efter man gått
ur kurvan som man gerfart. Innan gav man väl gas
mitt i kurvan, men det gör manju inte nu, speciellt om
det är halt så tänker man på det. Så den harjag tänkt
på mycket efteråt. 0:082, kvinna 18 år, grupp 2)

Fyra fp i grupp 3 tycker inte att övningen har påverkat

deras bilkörning. De andra fp menar att de numer tar det

lugnare och försiktigare när de ska svänga om det är halt

på vägen. Gasar mindre i kurvor och att ha fått mer

respekt för att få sladd är andra förändringar som nämns

iglupp3.
Man kör ju inte in ifull fart i en rondell, det gör

jag inte. Man harfått mer respektför svängar på halt
underlag, detsitter nånstans där inte det attjag tänker

på det, men jag vet attjag inte kör in med högfart å
såna grejer. (fp63, man 20 åt; grupp 3)

4.6.4 Bra/däligt/förändring, övning 6

Åtta fp i grupp 1 tyckte att det var en bra Övning. Tre fp

tyckte att instruktörerna skulle vara mer uppmärksamma

på övningen. Som det var nu menade dessa fp att det var

svårt att lära sig något eftersom de inte visste om de

gjorde rätt eller fel. En fp tyckte att det skulle vara en

större rondell med längre sträckor så att man kunde gasa

på lite mer.

Tycker att instruktören skulle ha kollat mer så man
visste om man gjort rätt eller fel, det verkar som om
dom hoppade över den totalt, att den ska man köra
själv. (fp8, man 19 år, grupp 1)
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Åtta fp i grupp 2 tyckte att det var en bra övning. En

fp tyckte att den var extra rolig pga. att instruktörerna sa

hur hon skulle göra för att parera sladden. Två andra

menade tvärtom att instruktörerna inte förklarade hur man

skulle göra vilket dessa fp menade att de borde. Att få

köra flera gånger, att rondellen ska vara större för att man

ska hinna sladda två gånger per varv och att alla ska få

prova både bak- och framhjulsdrivna bilar eftersom det

är så stor skillnad var andra förslag på förändringar som

framkom i grupp 2.

Men även om folk körde den 20 gånger å inte
lyckades häva sladden såförklara domju inte hurdom
skulle göra för att häva en sladd. Dom fickju ingen
hjälp. Jag tyckerfaktiskt att dom ska lära ut det. Den
var mer verklighetsbaseradför den hade vi en massa
snö i så därfick man lite bättre grepp å så var det ju
som en riktig rondell. Bra övning att man ska klara av
å häva en sladd. 0pr 9, man 19 år; grupp 2)

Åtta fp i grupp 3 tyckte att det var en bra och rolig

övning. En fp tyckte att det som gjorde att den var så bra,

var att man fick instruktioner både före och efter om hur

man skulle göra. En annan tyckte att den var så bra pga.

att instruktörerna inte la sig i så att man fick sköta sig

sj älv. Ytterligare en annan fp tyckte att den var rolig pga.

att det inte var någon mening med övningen utan mera

en lek. Denna fp fick också beröm under övningen vilket

gjorde att han tyckte att det var extra roligt. En fp tyckte

att man kunde plocka bort övning 6 eftersom han inte

förstod syftet med övningen. En annan fp menade att

instruktörerna rent generellt borde vara tydligare vad det

gäller syftet med övningarna. Att få prova att köra i högre

hastigheter och att rondellen borde vara större var andra

förslag på förbättringar av övningen.

Jag tycker bara att den övningen var rolig, för jag
fann ingen riktig mening med den så, utan jag lekte
bara å körde igenom den varje gång, såjag lekte mig
bara runt den, om det gick att sladda runt hela, såjag
försökte klara det varje gång å det klarajag i ockför
sig å dåfickjagju beröm, så den var rolig tyckerjag.
0"p44, man 18 år; grupp 3)

4.6.5 Sammanfattning övning 6

0 Fp i de tre grupperna ger uttryck för en mängd olika

uppfattningar om övningens syfte, men vanligen

handlar det om någon aspekt som har med sladd att

göra, tex. att det är lätt att få sladd även i låga hastig-

heter om man gasar och att se hur svårt det är att häva

en sladd. Två fp i grupp 3 visste inte vad syftet med

övningen var.

0 Sju fp i grupp 1 tyckte inte att de lärde sig någonting

av övning 6. I grupp 2 var det en fp som inte tyckte

att han lärde sig något. De andra fp i gruppen ger

uttryck för en mängd olika lärdomar, tex. att man inte

ska öka hastigheten i en kurva. I grupp 3 var det två

fp som inte tyckte att de lärde sig något speciellt av
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övningen. Även i denna grupp ger de övriga fp utnka

för en mängd olika lärdomar. Tre fp i grupp 3 tycker

att de lärt sig hur man häver en sladd.

0 Den vanligaste förändringen i alla grupper är att de

numer tänker på att inte gasa så mycket när det är halt

på vägen och de ska svänga eller när de är i kurvor.

Två fp i grupp I, tre fp i grupp 2 och fyra fp i grupp

3 tycker inte eller är tveksamma till om övningen har

påverkat deras bilkörning.

0 De flesta fp i samtliga grupper tyckte att övning 6 var

bra. Det verkar som om fp fått olika besked från

instruktörerna beroende på när de har kört. Vissa har

fått instruktioner om hur de ska göra för att parera en

sladd, medan andra inte fått denna information. Flera

förslag till förbättringar och förändringar ges av fp i

alla grupper. Exempelvis tycker man att alla ska få

prova både bak- och ñamhjulsdrivna bilar eftersom

det är så stor skillnad på hur dessa beter sig.

4.7 Övning 7, fartökning och sidoförflyttning på
halt underlag

Måletmed övning 7 är att öka insikten och riskmedveten-

heten i samband med fartökning och sidoförflyttning på

halt underlag. Övningen genomförs genom att eleven

håller angiven hastighet in på halkbanan samt vid angiven

plats kraftigt ökar hastigheten för att passera hinder på

körbanan. Övningen skall i någon form misslyckas för att

öka elevens förståelse om vilka risker som är förenade

med en sådan manöver. Kraven är att eleven håller an-

given hastighet till angiven plats och där gör en kraftig

acceleration som leder till förlorat väggrepp. Övningen

skall leda till riskupplevelse. Avsikten är inte att klara

övningen på ett felfritt sätt. I denna specifika övning ställs

inga krav på att klara övningen. Misstag och riskupp-

levelse eftersträvas, för att skapa riskmedvetenhet.

4.7.1 Syfte, Övning 7

En fp i grupp 1 hade ingen aning om vad syftet var med

övning 7. En fp menade att syftet med övningen var att

det ibland kan vara bättre att öka hastigheten för att inte

köra på någonting istället för att bara ratta. De andra fp

menade att syftet på ett eller annat sätt hade med omkör-

ning på halt väglag att göra. Att det är svårt att gasa och

svänga samtidigt, att man ska tänka sig för om man ska

göra en omkörning på halt underlag, att visa hur det går

omman kör om i halt väglag och märka hur bilen reagerar

på en hastighetsökning, att se vad hastigheten har för

betydelse för att kunna svänga när det är halt, att man ska

förstå att man inte ska köra om på halt väglag, att se hur

farligt det är att köra om när det är halt, att förstå att man

inte klarar av att köra om när det är haltpå vägen och att

se vilken risk det är att köra om när det är halt, är de

övriga uppfattningar som fp har om syftet med övning 7.
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Att man ska tänka sigför om man ska göra en
omkörning på halt underlag. Tex. om man kör på
motorväg å det är bra uppkört i en fil, men sen ska
man köra om och det kan vara snösträngar, vilka
effekter det kan ge. Ofp54, man 18 år, grupp 1)

En fp i grupp 2 upplevde att syftet med övning 7 var

att man skulle lära sig att öka hastigheten på halt väglag.

Hur farligt det är att göra en omkörning när det är halt,

att det är lika negativt att gasa på som det är att panik-

bromsa, att man skulle öka hastigheten för att känna

risken, att det är svårt att kontrollera. bilen om man kör

om när det är halt, att se att det kan gå galet om man har

bråttom och gör en omkörning när det är halt, hur farligt

det är att öka hastigheten kraftigt när det är halt. och att

man inte ska gasa på för mycket innan man har kommit

ut när man kör om på halt väglag var de övriga fp upp-

fattningar om övningens syfte.

Att lära sig att ökafarten på halt underlag, just det
med att dufår lägga in en högre växelför att hjulen
spinner och kunna föiy'lytta dig å sen förflytta in dig
igen. 6p86, kvinna 18 år, grupp 2)

En fp i grupp 3 menade att syftet var att det i vissa

lägen kan vara bättre att öka hastigheten istället för att

bromsa undan ett hinder. Att undvika omkörningar när det

är halt, att man ska få en riskupplevelse om vad som

händer när man ska försöka köra om på halt väglag, att

det kanske är bättreatt ligga bakom än att köra om, att

uppleva hur det är att göra en dum omkörning, att miss-

lyckas och upptäcka att man tappar kontrollen om man

försöker köra om, att man skulle gasa på för att se vad

som händer och att det blir svårt att styra undan om man

gasar på när det är halt var andra uppfattningar om öv-

ningens syfte som framkom i grupp 3.

Att märka att man kanske egentligen inte hinner
förbi å gör en omkörning på det här underlaget om
manfår möte. Att det kanske är bättre att ligga bakom.
0296 7, kvinna 18 år; grupp 3)

4.7.2 Lärdom, övning 7

Fyra fp i grupp 1 tyckte inte att de lärde sig något speci-

ellt av övningen, antingen pga. att de bara fick köra en

gång eller att de tyckte att övningen mer var som en lek.

Hur bilen beter sig, att inte köra fort när det är halt, att

inte accelerera för snabbt när det är halt, att inte köra om

när det är halt och att man snabbt kan tappa kontrollen

över en situation när det är halt var de lärdomar som de

andra fp menade att de fått av övning 7.

Den övningen var mer som lek, man lärde sig
inget. Ofplö, kvinna 19 år, grupp 1)

Två fp i grupp 2 tycker inte att de lärde sig någonting

av övningen. Att det är farligt att köra om när det är halt,

att man ska sänka hastigheten, ta det lugnare, ha respekt

för halka, ha god uppsikt, hur illa det kan gå omman inte

är försiktig, att man inte ska göra alla omkörningar som

man egentligen vill om det är halt, att inte gasa för mycket
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innan man svänger och att vara väldigt mjuk i sidoför-

flyttningen och inte öka hastigheten just när man svänger

ut var de lärdomar som de andra fp i grupp 2 tyckte att

de fått.

Att det är .svårt att hålla kollpå bilen om man ska
köra om på en hal väg. För om man ökar farten å
svänger till, då åker manju gärna iväg. Men det stod
ju till och med att man inte skulle lyckas med den. Vet
inte omjag lärde mig nåt, ja man lärde sigju att bli
riskmedveten, men det blev manju på allihop nästan.
Man insågju hur illa det kan gå om man inte är
försiktig. (fp92, kvinna 18 år, grupp 2)

I grupp 3 var det fyra fp som inte tyckte att de lärde

sig någonting av övningen. De andra fp i gruppen tyckte

att de lärt sig följ ande; att man helst inte ska köra om när

det är halt, att det är bättreatt ligga bakom än att riskera

både ens eget och andras liv, att inte gasa om man ska

väja och att det i vissa fall är bättre att öka hastigheten

istället för att bromsa om man ska styra undan för ett

hinder.

Den här klara jagfaktiskt relativt bra, jag körde
inte på nånting. Att ge en annan sida av bromsningen
så att säga, att i vissafall kan du ökafarten iställetför
attjust bromsaför att styra undan ett hinder. Det är en
bra övning så att man inte går därifrån å tror attjag
skall alltid bromsa bilen, utan man vet att kan öka kan
nog vara bättre. äpz/O, man 18 år, grupp 3)

4.7.3 Påverkan, övning 7
I grupp 1 är det två fp som inte tycker att övningen har

påverkat deras bilkörning. Tre fp säger att de numer för-

söker undvika onödigaomkörningar. Att inte gasa och

svänga när det är halt, att tänka på att inte köra så fort

och att inte accelerera för hastigt är de andra förändringar

som nämns i grupp 1.

Man kommerju inte att gasa och svänga samtidigt
när det är halt efter att man gjort den där övningen.
äp17, kvinna 19 år, grupp 1)

Tre fp i grupp 2 tycker inte att de förändrat sin bil-

körning pga. övning 7. Två fp säger att de numer inte gör

omkörningar om det är halt. Tre fp säger att de försöker

köra mjukt om de måste köra om när det är halt. Tar det

lugnare när det är halt och försöker underlätta för fordon

som vill köra om när det är halt är andra förändringar som

fp i grupp 2 nämner.

Nuförsöker manju inte köra om bilar om det halt
om det inte är en traktor eller nåt sånt där. Annars
försöker man ju att inte köra om. Skulle man annars
köra om så tar man detju extraförsiktigt. ([1725, man

18 år, grupp 2)

I grupp 3 är det fyra fp som inte tycker att deras bil-

körning har påverkats av övningen. Tre fp säger att det

numer tänker till en extra gång innan de gör en omkörning

på halt väglag. En fp kör inte om när det är halt väglag.

En annan fp menar att det kan komma situationer fram-

över då det är bättre att gasa än att bromsa och då kom-

mer han att göra det.
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Nu tänker man absolut på att ta det lugnt når det
är halt väglag å håller sig bakom en bil iställetför å
köra om den, hur sakta man än kör. (fp78, man 18 år

grupp 3)

4.7.4 Bra/dåligt/förändring, övning 7
Fp i grupp 1 verkar vara ganska nöjda med övning 7.

Några tycker dock att övningen var lite mer som en lek.

Flera fp tycker att det borde ha varit mer varierande

objekt på banorna rent generellt sett dels för att varje

enskild övning blir mer intressant, dels för att det blir

lättare att skilja på övningarna. Att instruktörerna borde

förklara hur man ska göra och varför det gick som det

gick är andra förslag på förändringar. En fp menar att

eftersom man bara fick köra denna övning en gång så

finns risken att man tror att det var därför det inte gick

bra. Han tror inte att det skulle gått bättre om han fått

köra fler gånger, men om han fått köra fler gånger och

inte klarat det så hade övningen gett mer och han hade

blivit mer övertygad. En annan fp tycker att det varit bra

om man hade fått prova övningarna med dubbdäck också

samt att det varit bra om det hade varit varierande friktion

på de olika banorna. Han tyckte att det kanske skulle vara

bra om man fick köra på tex. gruseller löv för att prova

en annan typ av halka också.

Mer varierande objekt i banan å det var samma
ställe som en annan övning, det gör det svårt att
komma ihåg, var det nujag skulle styra, var det nujag
skulle bromsa, var det nujag skulle gasa? Det blir mer
intressant om det är mer varierat. Men annars är

Övningen helt okey. Det hade varit intressant om man
fått göra samma övningfast med dubbdäck. Ä kanske
variera halkan, friktionen. Man kanske skulle ha lite
övningarpå grus å annat typ av halt väglag som man
aldrig tränarpå annars. Typ löv som man läser om att
det kan blijäkligt halt. Jp59, man 18 år, grupp 1)

De flesta fp i grupp 2 verkar tycka att övning 7 är bra.

Dock tycker flera stycken att den inte är lika nödvändig

som de andra övningarna. En fp upplevde den som oklar

pga. att han körde enframhjulsdriven bil vilket gjorde att

det inte blev mycket till sladd. Någon tog även här upp

att det vore bättre om det var någonting annat än koner

som stod i banan. Två fp upplevde att det var en konstig

övning eftersom man skulle göra en omkörning när det

dels var halt, dels var möte.

Att dom säger att man ska köra om där det ärju
fel,förfår man mötande trafik ska manju inte köra om
å sen är detju glashalt ute så då hade manju inte kört
om i allafall. Jag menar om jag skulle köra om åjag
märker att hjulen börjar spinna dåfortsätter jagju
inte å köra om utan lägger mig bakom traktorn å ökar
avståndet betydligt. (fp19, man 19 år, grupp 2)
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Grupp 3 var mer positiv till övningen än de andra två

grupperna. Men fyra fp tyckte att man skulle göra den

mer realistisk. Att byta ut konerna mot andra föremål

skulle enligt dessa fp göra övningen bättre. Två fp tyckte

att man skulle få köra övningen mer än en gång och en

annan att man skulle få köra i högre hastighet. En fp

menade att hon förstod syftet med övningen och att den

var bra, men att den egentligen var lite fel eftersom man

inte kör om på det sättet om man nu skulle köra om när

det är halt.

Man harju ingen avståndsbedömningpå den där
traktorn t. ex. utan det är jubara ett streckdär å där är
en traktor å vilken traktor är två decimeter lång? Så
där kan man egentligen bara kasta sig ut å så kasta sig
in igen och sen klara övningen då, men det blirju inte
alls realistisktpå nåt sätt. Så man skulle nog haft nån
typ av attrapper eller koner som visar hur lång den är
å när du får köra in å så. (1:032, man 20 år, grupp 3)

4.7.5 Sammanfattning övning 7

0 Det vanligaste i samtliga grupper var att fp upplevde

att syftet med övningen på ett eller annat sätt hade

med omkörning på halt väglag att göra, tex. att man

ska förstå att man inte ska köra om när det är halt på

vägen och att uppleva hur det är att göra en dum om-

körning. En fp i grupp 1 hade ingen aning om vad

syftet med övning 7 var.

0 Fyrafp i grupp 1, tvåfp i grupp 2 och fyra fp i grupp

3 tyckte inte att de lärt sig någonting av övningen. De

andra fp i grupperna ger uttryck för en mängd olika

lärdomar. Exempelvis tycker man att man lärt sig hur

illa det kan gå om man inte är försiktig och att det är

bättre att ligga bakom en bil än att riskera både ens

eget och andras liv.

0 Tvåfp i grupp I, tre fp i grupp 2 och fyrafp i grupp

3 tycker inte att de blivit påverkade av övningen. Den

vanligaste förändringen i alla grupperna är att de

numer tänker till innan de gör en omkörning eller att

de försöker undvika omkörningar när det är halt.

0 I regel tycker de flesta fp i samtliga grupper att

övningen var bra, men grupp 3 verkar mest nöjda med

övningen. Det ges en mängd förslag till förbättringar

och förändringar av övningen. Det vanligaste i fö-

rslaget i alla grupperna är att man ska göra övningen

mer realistisk genom att byta ut konerna mot någon-

ting annat.
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5 Resultat: Halkutbildningen som helhet

5.1 Försökspersonernas uppfattning av syftet

med hela halkutbildningsdagen

I grupp 1 var det tre fp som ansåg att syftet var att man

skulle känna på hur det är att köra i halka. Två fp menade

att syftet var att bli medveten om riskerna när man kör

på halt väglag. Att man ska förstå allvaret, att man ska

lära sig hur man reagerar när det är haltpå vägarna, att

lära sig på teorin och i Insikten och sedan testa utan att

kunna lära sig på banan, att förstå vikten av bälte, att få

insikt om hur det är på halt väglag, hur man ska göra och

inte göra i olika situationer, att lära sig hur det är att köra

på halt väglag, att få förståelse för vilka krafter det är

frågan om, att uppleva hur man reagerar i sådana situa-

tioner och att veta hur man beter sig var andra uppfatt-

ningar om syftet med halkutbildningsdagen.

Attfå uppriskmedvetandetför både halka å även
då det inte är snö ute på vägarna, det kan ju vara halt
ändå. Å sen attfå en genomgång med det här med
bälte, ja hela insikten var bra, för detfår man ingen
annanstans. 01054, man 18 år, grupp 1)

Fem fp i grupp 2 talade om att syftet ñamför allt var

att man skulle bli riskmedveten och förstå vilka risker det

var att köra på halt väglaget. Tre fp talade om att man

skulle förstå hastighetens betydelse och lika många

nämnde att man skulle få ännu mer kunskap om bilbältets

betydelse. En fp nämnde att syftet var att det var viktigt

att använda den säkerhetsutrustning som finns samt kont-

rollera att den fungerar. Att förebygga att folk kör för fort

i förhållande till sin förmåga, väglaget och bilen, att i viss

mån lära sig hur man ska göra för att klara situationer som

uppstår, att man ska ta det lugnt, att kunna hantera och

ha kontroll över bilen, att man ska köra mer defensivt och

att olyckor händer lätt är andra uppfattningar om halk-

utbildningsdagens syfte i grupp 2.

Syftet var attfå riskmedvetande på både halt och
torrt väglag, få känna hur det känns att tappa kontrol-
len helt, få känna på hur maktlös man egentligen är å
därefterfå det till att man kan köra mer defensivt. Å
sen vanliga tekniska grejer som hastigheten å bälten,
väldigt bra att dom upprepa det, förjag menar dom
flesta tar nogpå sig bälte men dom tänker nog intepå
varför dom gör det. Det var väldigt bra, det var liksom
tio teorilektioneri en. Op86, kvinna 18 år; grupp 2)

Att känna och uppleva hur man reagerar nämner tre

fp i grupp 3 som syftet med halkutbildningen. Två fp

nämner att man ska få respekt för halka. Att bli medveten

om vad som kan hända när man kör på halt väglag, att

få klarhet hur svårt det kan vara när det är halt, att för-

medla kunskaper om hur en bil och bromsar fungerar, att

man ska ta det lugnt och tänka sig för innan man gör vissa

manövreringar på halt väglag, hur man ska göra om man

får sladd, att man ska bli försiktig och inte tro att man är
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odödlig, att lära sig att kontrollera bilen när det är så halt,

att man inte stannar så fort som man tror, att lära sig hur

både man sj älv och bilen uppträder när det år halt och hur

bilen beter sig på olika underlag och i olika situationer

är övriga uppfattningar om halkutbildningens syfte i

grupp 3.
Syftet är att man skafå en klarhet Över hur svårt

det kan vara när det är halt å åka ute i trafiken. Det är
helt enkelt bådefarligt å svårt om man inte kan det
eller har Övatpå det å såna grejer Så syftet är då att
man skafå respektför vädret å det underlagetframför
allt. 61963, man 20 år, grupp 3)

5.2 Försökspersonernas förslag till hur man
förbättrar halkutbildningen

Efter att intervjuare och fp tillsammans hade gått igenom

samtliga moment av halkutbildningen fick fp återigen

chansen att ge förslag på förbättringar och förändringar

av halkutbildningen. I grupp 1 gavs följande förslag;

0 att man skulle få köra lite mer

0 att man skulle få vänja sig lite med bilen innan de

praktiska övningarna började

0 att man skulle få välja sin egen hastighet och köra i

den

0 att det skulle vara tvåvägskommunikation

att det skulle vara mer information om övningarna

innan man körde dem

att det skulle vara mer teori

att det skulle vara bra om man fick köra sin egen bil

att man skulle lägga in toapauser under dagen

att det skulle vara mer realistiska övningar

att instruktörerna inte ska vara så tykna

att man ska få leka lite mer på banan

Tycker att instruktörerna inte ska vara så tykna.
Det är klart att dom ska säga till när du görfel, vaddu
görför fel. Men dom kanju ha ett annat upplägg, jag
menar det låter som, dinjävla sopa vad håller du på
med i princip. Det är väl det endajag vill ändra på.
Många, många, många somjag pratat på tycker att
dom är tylma, det tyckerjag dom kan tänka på lite mer.
1 den där hallen då var det, det här kompisstuket, det
varju trevligare. (fp50, man 18 år, grupp 1)

I grupp 2 hade man följande förslag på förbättringar:

att få prova och köra i lite högre hastigheter

att de ska gå igenom de praktiska övningarna lite mer

att de ska förklara vad effektiv bromsning är

att instruktörerna i tornet kan vara lite snällare

att man skulle få en kommentar efter varje övning, så

att man visste om man gjort rätt eller fel

att man inte ska behöva vara där i fyra timmar

att man ska få prova vältbilen och krocksläden

att man borde få vara där längre

att det skulle finnas en snöbana och en isbana så man
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såg skillnaden

0 att man skulle få köra varje övning fler gånger

0 att det skulle vara fler övningar

Att man ska slänga om ordningen åfå pröva lite
högre hastigheter å att man kanske går igenom
Övningarna lite mer, å att dom verkligen förklarar vad
ejfektiv bromsning är; åfå bort oroligheternaför man
är så nervös att man inte ska klara det. [bland visste
man inte riktigt vadsom gällde. Man hade ju hört att
instruktörerna skulle vara tykna å så där, men det

tycker inte jag, dom var bra. Skulle vara braom det
var en instruktör till i tornet så att man fick en
kommentar varje gång man gjort en övning, så man
vetat vadman gjortfel ellerfått ett litet referat om vad
man gjort. Man visste inteom man gjort rätt eller inte
å vad det var man skulle känna. Dom kunde ha
förklaratför enför då trorjag att man mer hade
kunnat ta till sig efteråt å lära sig mer när dom gick
igenom övningarna. (fp82, kvinna 18 år, grupp 2)

I grupp 3 tyckte man att man kunde förbättra dagen

på följande sätt;

0 att man skulle få känna lite på bilen innan de praktiska

övningarna

att det skulle vara tvåvägskommunikation

att få köra övningarna fler gånger

att dagen ska vara längre så att det inte blir så stressigt

att det ska vara bättre instruktioner

att det skall vara mer realistiska koner

att man ska få prova med ABS-bromsar också

att kommunikationsradion ska placeras fram istället

för bak eftersom det var svårt att höra vad instruk-

törerna sa

att instruktörerna mera ska tala om vad man ska göra

att det ska finnas ett överraskningsmoment där det

kommer ut någonting utan att man ska veta om det

5.3 Kommer kursdagen som helhet att påverka
bilkörningen?

Fp fick en förfrågan om de trodde att halkutbildningen

som helhet har påverkat eller kommer att påverka deras

bilkörning. I grupp 1 sa åtta fp att de blivit mer försiktiga

och tar det lugnare när de kör och det är halt ute på

vägarna. Fyra fp nämnde att de blivit mer medvetna om

bilbältets betydelse. Två fp menade att Insikten som hel-

het hade fått dem att tänka till. En fp nämnde att hon

tänker på hur man ska göra när det är halt ute och en man

tror att han klarar sig bättre nu om det är halt på vägarna

eftersom han nu har testat att köra på halt väglag.

Ofta när man är ute och kör så tänker manpå olika
sakerfrån den där dagen. Det dyker till och med upp
övningsnummer i huvet ibland när man kör. Tänker
mest på det här med rutiner när man sätter sig i bilen.
Det här med insikten påverkade mig mest trorjag. Det
här med bältet, såna här vardagliga grejer som man
kanske inte har tänktpåförut. Tapå sig säkerhetsbå'lte
har väl alltid varit naturligt, men å tapå sig det rätt å
ut medjackan å det här medgrejer i bilen. 02954, man

18 år, grupp 1)
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Åtta fp i grupp 2säger att de numer tar det försiktigare
och lugnare när det är halt ute på vägarna. En fp säger

att han inte längre är lika rädd för att köra när det är halt,

eftersom han nu vet hur en bil beter sig när det är halt.

Två fp säger att de tänker mer på bilbältets betydelse. En

fp säger att hon förhoppningsvis kommer att respektera

hastighetsgränserna mer nu. En annan menar att hon

kommer att tänka på halkkömingen och vad hon ska göra

varje gång hon kör på halt väglag.

Jag kommer nog att ta det lugnare nu om det är
halt ute åjag kommer att tänka på det här med
bilbälte å att alla sitterfast i bilen å inte bara jag.
#92, kvinna 18 år; grupp 2)

Fem fp i grupp 3 säger att de tar det lugnare nu när

det är halt väglag. Två utav dessa är dock osäkra på hur

länge denna påverkan kommer att sitta i. En fp menar att

han numer håller bättre avstånd till framförvarande for-

don. En fp menar att dagen som sådan säkert bidrar till

att man har ett längre avsökmngsområde och håller bättre

avstånd. En fp tycker inte att han beter sig annorlunda när

han kör bil pga. halkutbildningsdagen.

Jag har blivit påverkadpå så sätt att efter det här
hållerjag större avstånd till bilarframför migför att
hinna bromsa i tid. Det är mest avstånden somjag har
tänkt på efter den här dan. Övning 3 är nog den
övning som gjort störst intryck på mig, så att man vet
att man kan köra på dom stackarna som kommer vid
övergångsstället, tänka på att bromsa i tid å så. 0:040,
man 18 år, grupp 3)

5.4 Insikt - Färdighet

Under intervjun ombads fp i respektive grupp att försöka

uppskatta hur mycket av kursinnehållet som var inriktat

mot att lära ut färdigheter respektive insikter. Deras upp-

skattning skulle tillsammans bli 100%. De skulle tala om

hur mycket av kursinnehållet som gick ut på att lära sig

att bli skickligare på att manövrera sitt fordon -

Färdighet - respektive att förstå hur man undviker att

hamna i kritiska situationer - Insikt. De tre gruppernas

svar redovisas i tabell nedan.

Tabell 1 visar att samtliga grupper anser att kursinne-

hållet till största delen var inriktat mot att lära ut insikter.

Tabell 1 Medelvärdet för hur försökspersonerna
inom de tre grupperna anser att kursinnehållet ärfördelat

påfärdigheter respektive insikter.

  

Färdighet Insikt

Grupp 1 41,5% 58,5%

Grupp 2 39,4% 60,6%

Grupp 3 30,0% 70,0%
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6 Resultat: Inställning till allmänna trafiksäkerhetsfrågor

Intervjun avslutades med att försökspersonerna fick redo-

göra för sin inställning till bilbälten, avstånd till fram-

förvarande fordon, hastigheter och väglag. Efter att de

redogjort för var och en av dessa saker tillfrågades de om

någon av dessa inställningar förändrats eller förstärkts i

och med att de genomgått sin halkutbildning. Nedan

redovisas fp inställning och eventuella förändringar till

vart och ett av ämnena.

6. 1 Bilbälten

Samtliga fp i grupp 1 tyckte att bilbälte är viktigt. Alla

fp i gruppen utom en - som alltid hade bilbälte av vana

och därför inte ändrat något - gav exempel på föränd-

ringar som hade med bilbältet att göra.

En fp som förut inte alltid hade bilbälte på sig pga.

bekvämlighet har det alltid på sig nuförtiden. En annan

person som alltid har på sig bilbälte när han kör själv, men

inte så ofta om han är passagerare på en kort resa, säger

att han numer försöker tänka på att sätta på sig bilbälte

även vid korta resor när han är passagerare. Han ser dess-

utom till att alla andra i bilen har det på sig om det är han

som kör. Detta nämner även en annan fp. En annan fp

som alltid använder bilbälte säger att han har förbättrat

sina rutiner kn'ng bilbältet ännu mer. Just detta med att

vara noggrann med bilbältet, hur man sätter det på sig och

att man ska dra åt det har två fp till nämnt som en för-

ändring. En kvinna som förut struntat i bilbälte när hon

bara ska ned till affären, säger att hon numer försöker att

alltid sätta på sig bilbältet även då, eftersom det ofta är

vid sådana tillfällen som någonting inträffar. Slutligen är

det en fp i grupp 1 som numer även tar på sig bilbälte i

baksätet. Detta var någonting som han tidigare slarvade

med. Tre fp säger dock att de kanske inte använder bil-

bälte när de ska in i garaget.

Nu tyckerjag att bilbälte alltid är nödvändigt, kan
inte tänka mig att detfinns några nackdelar. Förut
hadejag inte alltid bilbältepå grund av bekvämlighet.
Ibland när man åkte långt ville man inte ha på sig
bilbälte, man ville ligga skönt å såna härgrejer. 02916,
kvinna 19 år, grupp 1)

Även i grupp 2 tycker samtliga fp att det är viktigt
med bilbälte. I denna grupp finns det en fp som forfarande

inte använder bilbälte i baksätet eftersom hon tycker att

det är onödigt.. Detta trots att hon numer säger åt andra

att ta på sig bilbälte när hon kör själv. En annan slarvar

forfarande med bilbältet bak av bekvämlighetsskäl. Han

säger dock att han tänker mer på bilbälte bak och att han

skall försöka göra det till en vana att även använda det i

baksätet. En fp har numer alltid på sig bilbälte även i

baksätet. Detta var någonting som hon tyckte var jobbigt

förut. Samma fp säger sig ha insett att alla i bilen ska vara

VTI RAPPORT 443

fastspända och säger att alla ska vara fastspända om det

är hon som kör. Om någon annan kör utan att spänna fast

sig menar hon att det är den personens sak, men att hon

skulle bli arg. En fp säger numer alltid till sin mamma att

ta på sig bilbälte och har tom. tagit nyckeln ur tänd-

ningen för att hon ska sätta på sig bältet. Två fp är mer

noggranna med hur de sätter på sig bilbältet än tidigare.

Att man ska använda det å att det är jättebra.
Förut närjag åkte med så tycktejag att det varjobbigt
att ha säkerhetsbälte, men nu är det alltid säkerhets-
bälte på även omjag sitter i baksätet. För nu inser
man verkligen hur viktigt det är, framför allt att även
alla andra i bilen också ska varafastspända. Det var
bra det där han sa att bilen inte går om man inteförst
sätter i bältet. Om jag kör å nån inte sätter på sig
bältet skulle jag bli vansinnig, men om han kör å inte
tar på sig bälte så är det ju hans sak även om jag
skulle bliförbannad å så. Men körjag då ska alla ha
på sigför krockar man så vill ju inte jag ha nån på
mig, eller ett liv på mitt samvete. (fp82, kvinna 18 år,

grupp 2)

Samtliga fp i grupp 3 tycker att det är viktigt med

bilbälte. Ingen i gruppen tycker dock att deras inställning

har förändrats på något sätt pga. halkutbildningen. En fp

tycker att det borde vara frivilligt att använda bilbälte.

Han säger att han oftast använder bilbälte, men att det

t.ex. beror på vilka kläder han har på sig. Om han har på

sig en tj ock vinterjacka så tyckerhan att det är obekvämt

och har därför inte på sig bilbälte. Detta gäller speciellt

om han ska åka långt för då tycker han att det blir så

svettigt om han har på sig bilbältet. En annan fp säger att

han har på sig bältet oftare när han kör själv än om han

sitter bak, för han tycker att det kan bli bökigt i längden

om man sitter bak och ska åka långt.

Det är bra med bilbälte, men det borde vara
frivilligt. Det borde vara ens egen vilja som bestäm-
mer det tyckerjag. För som t. ex. den här jackansom
jag harpå mig nu, det är bara obekvämt att hapå sig
bälte, så det är onödigt att ha böter på det tyckerjag,
men det ärju ens egen dumhet, det tycker inte jag att
dom ska lägga sig i. Jag använder oftast bilbälte, men
det händer att jag inte gör det, men det beror heltpå
vilka kläder man harpå sig, för det kan vara obekvämt
å vilken bil man sitter i å så. Skajag långa sträckor så
tarjag aldrigpå migpå mig bältetför då blir manju
jättesvettig å det klämmer å, det berorju helt på vart
man ska också, är det smalare vägar å det är vinter då
tar manju på sig bältet, men på sommaren då det är
lite halvlånga sträckor som när man ska till stranden
eller nåt sånt då tarjag inte på det. âp44, man 18 år;

grupp 3)

6.2 Avstånd till framförvarande fordon
Alla fp i grupp 1 tycker att det är viktigt att hålla avstånd

till framförvarande fordon. Alla tycker dock att det är

svårt, speciellt när det är mycket trafik på vägarna. Fyra

fp säger att de tänker mer på att hålla avstånd efter sin
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dag på Stora Holm, men de säger samtidigt att de fort-

farande tycker att det är svårt. De andra fp tycker inte att

deras inställning till avstånd har förändrats pga. halk-

utbildningen.

Det är viktigt, när manprecis började köra bil så
tyckte man att det varjobbigt medfolk som låg i
häcken på en, å nu när man är mer van vid bil så är
det lätt att man själv kryper nära bilenframför en, för
man tänker inte på detför man störs inte av det. Just
avstånd, man förstår mer vilken vikt det har å vilken
tid det ger en, men det är väl lite lättare å glömma det.
Kör man i stadstrafik är det klart att avstånden blir
mycket kortare, men körjag ute på landet då hållerjag
verkligen avstånden. Efter halkutbildningen har man
juförstått hur viktigt det är, man serju hurfort man
åker in i domframför å att vilken stor marginal det ger
om man bara ökar det där avståndet lite. Men det är
lätt att ta det där med avstånd med en klackspark även
om det säkert är lika viktigt som bilbältet. Så härfår
jag väl erkänna min svaga punkt. 0fp9, kvinna 18 år,

grupp 1)

Alla fp i grupp 2 tycker att det är viktigt att hålla av-

stånd till framförvarande fordon. Sex stycken fp tycker

att det är svårt. De flesta anser att avstånd är svårast att

hålla i stadstrañk och i köer. De flesta tycker inte att deras

inställning till att hålla avstånd har förändrats, men tre

säger i alla fall att de tänker mer på detta nu och att de

försöker att hålla avstånd.

Det håller man ju ibland lite väl lågt, men känner
man att man måste hålla långt avstånd så håller man
ju långt avstånd. Det ärju viktigt men det ärju svårt
att hålla i stanför det är så mycket köer där, men man
får ju hålla det så gott man kan. När man är ute på
landsväg å håller högre hastighet då tänker man ju
mycketpå avståndet, särskilt om det är halt. Skullejag
försöka hålla den här 3 sekunders regeln inne i
stadstrafik så kommerju alla bilar att hoppa in
framför mig såjagfår bromsa hela tiden. 6p19, man
19 år, grupp 2)

I grupp 3 tycker åtta fp att det är viktigt att hålla av-

stånd till framförvarande fordon. Tre utav dessa tycker

att det är svårt med avstånd medan två tycker att det är

lätt att hålla avstånd. En fp tycker inte att det ska vara

så hård bedömning när det gäller dethär med avstånd.

Samma person försöker dock hålla avstånd enligt de reg-

ler som fmns. Fem fp tycker att de i alla fall tänker mer

på avstånd nu och en av dessa säger sig ha blivit bättre

på att hålla avstånd.

Det är mycket viktigt, å minaföräldrarpåpekar det
jättemycket när vi övningskör. Man vetju själv, jag
tycker att det är oerhört obehagligt om nån ligger
nära å givetvis då vill man inte ligga nära själv. Men
givetvis är det än säkerhetsgrej också. Jag tycker att
det ärjättelätt å hålla avstånd. Kör man inne i
Göteborg så är det ju mycket trafik å då är detju inte
så högfart å då behöver man inte hålla lika stort
avstånd, för det ärjufarten det beror på. Men körjag
på landsväg ellerpå motorväg då är det inga som
helst problem att hålla avstånd. Å man ska inte hålla
ett avstånd så att inga bilar kan köraförbi om man nu
körpå såna vägar, utan då hållerjag ett sånt avstånd
så att dom kan köraförbi om dom vill. 6p63, man 20

än grupp 3)
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6.3 Hastigheter _

I grupp 1 tycker fyra fp att hastighetsbegränsningama är

bra som de Tre fp tycker att det finns vägar där hastig-

hetsbegränsningen borde sänkas. I två fall rör det sig om

landsvägar med 90 km/h som hastighetsbegränsning som

dessa fp anser borde sänkas till 70 km/h. I det tredje fallet

är det en fp som anser att motorvägar med dålig standard

bör sänkas till 90 km/h. Samma fp anser dock att de nya

motorvägama med bra standard kan höjas till 130 km/h,

under förutsättning att man på dessa vägar i sådana fall

skulle bli av med körkortet direkt om man körde 131 km/

h eller mer. Två fp tycker att man borde höja hastigheten

på motorvägama. Sju fp tycker att det är svårt att hålla

vissa av hastighetsbegränsningarna. Vilka hastighets-

begränsningar det gäller varierar mycket, men alla är

representerade utom 30 vägama som fp verkar ha för-

ståelse för pga. att de i regel ligger vid skolor och lik-

nande. En fp anser dock att förslag gällande att det skulle

vara 30 km/h generellt i städer är löjligt och att det inte

skulle accepteras av bilisterna. Flera fp menar också att

det är lätt att bli påverkad av trafikrytmen, dvs. kör andra

fortare så är det lätt att göra det själv också. Fem fp

tycker att de numer tänker mer på hastighetens betydelse.

En av dessa har nu också ändrat uppfattning om hastig-

hetsbegränsningarna. Förut kunde hon inte förstå varför

de skulle vara så låga, men nu tycker hon att de är bra

eftersom hon har insett varför de är som de

30 i stan det ärju löjligt, det kommer aldrig att
funka. 110 är bra som det är, på dom vägarna som är
bra och breda, men man kanju ha 90på dom som är
lite mer riskfyllda. Men man ska inte sänka 110
vägarna som man gjorde ett tag. Ar det 110 så kör
nästan alla 120, 10 km över körfolk nästan alltid. På

vissa av dom nya vägarna skulle man nog kunna ha
130, å om man körde över det då tyckerjag att
körkortet skulle ryka oavsett vad det varför nåt, utan
några kompromisser överhuvudtaget. För då har man
ändå satt en sån hög gräns, så skaman över den också
då kan manju lika gärna ta och skjuta sig i huvet eller
nåt. (fp50, man 18 år, grupp 1)

Åtta fp i grupp 2 tycker att hastighetsbegränsningama

rent generellt är bra. Tre fp tycker dock att man kunde

höja hastigheten till 130 km/h på motorvägar med god

standard. En utav dessa få tycker dessutom att det finns

många 70-vägar som kunde höjas till 90 km/h. En fp

menar att det finns vägar där man också kan sänka hastig-

hetsbegrånsningen, men att det helt beror på vägens stan-

dard. En annan fp tycker inte att det ska vara 110 km/h

på motortrafikleder, utan där ska hastigheten sänkas. Tre

fp tycker att det är svårt att hålla hastigheten på 50-vägar.

En fp tycker rent allmänt att det är svårt att hålla hastig-

heten. Två fp tycker att det är extra svårt att hålla hastig-

heten på vägar där det är varierande hastighetsbegräns-

ningar på olika korta vägavsnitt av samma väg, tex. att

det går från 50 km/h till 70 km/h och sedan tillbaka till

50 km/h. Två fp säger att de brukar tänka på risker
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beroende på vilken hastighet de kör i. De tycker att det

är läskigare och att de har mindre kontroll ju högre hastig-

het de kör i. En fp tycker inte att det ska bli fri hastighet

eftersom många fler skulle omkomma i trafiken då. En

kvinna tycker att det ska vara mycket mer hastighets-

kontroller på 50-vägama eftersom nästan alla kör för fort

påjust dessa. En annan kvinna tycker att det är oerhört

irriterande med människor som inte kör 110 km/h på

motorvägar. Hon tycker att är det 110 km/h som gäller,

då ska man också köra 110 km/h. Samma fp tycker att

hon känner att hon vill köra fortare än vad hon får när hon

har bråttom. En fp menar att det lätt är hänt att man följer

trafikrytmen utan att tänka på det. Fyra fp tycker att de

tänker mer på hastighetens betydelse nu. En fp tycker att

han inte är lika slarvig längre när det gäller hastigheten.

Det är braatt detfinns hastighetsgränser. Men det
är svårt att hålla om man kört i 90 å kommer in på en
70-väg som sen blir 50 då känns detju som om man
sover ibland, det kan vara svårt att hålla då. [Man
ligger ofta i 60 på en 50-väg, det kanju hända å det är
ju lite dumtför 50 ärju ändå en ganska högfart. Jag
har inte upplevt nån hastighetsgräns somjag känner
att varför sitter den här? Där det är 30 där är detju
ofta bostadsområde eller det är barn eller nåt sånt
där. På en motorväg som är bevisat säker, där det är
bara två filer åt ena riktningen där kanske man skulle
kunna höja något. 110 det ärju i och för sig mycket,
det ärju självklart. Om det händer nåt där så smäller
detju ordentligt, även om det inte händer så ofta så
när det väl händer så blir detju allvarligt. Om det är
150 på en väg så är detju livsfarligt å köra av. Jag är
nog inte_ lika slarvig nu vad det gäller dels hastighet å
sånt där Utan man har det hela tiden i tanken att håll
lite lägre hastighet å man kör liteförsiktigare när det
är halt. 51922, man 18 år, grupp 2)

Sex fp i grupp 3 tycker att hastighetsgränserna gene-

rellt sett är bra. Tre fp tycker att man kan höja hastighets-

gränserna på motorvägama,en tycker att vissa vägar kan

ha högre och andra lägre hastighetsgränser, en tycker att

man ska sänka hastighetsgränsen i städerna, en tycker att

man inte ska höja hastighetsgränserna för då blir det värre

och en tycker att man kan tänja på hastighetsgränserna

beroende på situationen. Denna fp tycker t.ex. inte att

man ska få böter om man kör för fort på motorväg när

det inte förekommer någon annan trafik. Slutligen anser

en fp att hastighetsgränserna ska höjas rakt av, utom på

småvägar i städer där det är 50 km/h som det ska vara.

Fyra fp nämner tillfällen då det är svårt att hålla hastig-

heten. När man kört länge på motorväg och sedan

kommer in till en stad samt olika hastighetsgränser är de

exempel som de ger när det är svårt att hålla hastigheten.

Fyra fp talar om risker, där två talar om högre risk ju

högre hastighet. De andra två menar dock att det inte

enbart är hastigheten som avgör om det känns riskfyllt

eller inte. De menar att omgivningens utseende nog spelar

större roll. En fp tänker mer på hastigheten numer, en

annan tycker att han nog har sänkt hastigheten och en

tredje menar att hans val av hastighet har påverkats
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mycket eftersom han nu vet hur mycket längre broms-

sträckan blir bara man ökar hastigheten med 10 km/h.

Jag tycker att hastighetsgränserna i landet är helt
okey. Man tänkerfaktisktpå risker ibland när man är
ute å kör. I stadskärning t. ex. är det mer å tänka på,
det är lättare att man körpåfotgängare å så, det är
fler riskmoment så att säga där. Om det nu händer en
olycka på motorvägen så är det högre hastigheter å
olyckan kanske blir värre, men. Men det känns nog
som om detfinnsfler risker i stan, så det är inte
hastigheten som enbart avgör om man känner risk
eller inte. äp75, man 18 år; grupp 3)

6.4 Väglag

Sju fp i grupp 1 säger att de tar det lugnare - tex. att de

sänker hastigheten eller ökar avstånden - när det är halt

på vägen. En fp försöker att undvika att köra när det är

halt ute på vägarna. En fp säger att han inte tänker så

mycket på väglaget, men säger att han nog tar det lugnare

om det är halt ute. En tredje säger att han nästan är ett

nervvrak när han kör på vintern. Två fp tycker inte att

deras inställning till väglag har förändrats på något sätt

pga. halkutbildningen. De andra nämner vanligtvis att de

nu har en större respekt för halka och att de numer tar det

ännu försiktigare när det är halt ute på vägarna. En fp

säger att hon efter halkutbildningen kör ännu mindre när

det är halt väglag än tidigare. En man säger att det nästan

känns som om han inte vill köra upp efter att ha varit med

om övningarna under halkutbildningen.

Man körju helt olika, när man sitter å kör nu på
vintern är manju nästan ett nervvrak, då längtar man
ju till sommaren då det är mycket säkrare. Man tänker
mer på hastigheten å på skarpa kurvor. Nu när man
varit med om dom här övningarna så vet manju hur
det kan gå. Nu känns det nästan som om man inte vill
köra upp, det känns som om det kan bli mer kompli-
cerade situationer, immapå glasrutorna, dålig sikt å
så. äp59, man 18 år, grupp 1)

Samtliga fp i grupp 2 säger att de tar det lugnare och

försiktigare när det är halt ute på vägarna. De nämner ofta

saker som att öka avstånden, att ha bättre beredskap och

att sänka hastigheten när det är halt. En fp säger att han

brukar pumpbromsa lite på parkeringen för att se om det

är halt. En annan fp tycker att han är mindre riskmedveten

när det gäller vattenplaning än den halka som de fick

känna påunder halkutbildningen. Tre fp tycker att de

numer tänker mer på väglaget. Fyra fp menar att de

numer tycker att det här med väglaget är viktigare än vad

de tyckte innan de genomfört sin halkutbildning. Två fp

anser inte att deras inställning till väglag har förändrats

eller förstärkts i och med att de genomgått halkutbild-

ningen.

Man körförsiktigare om man tror att det är halt
eller om det spöregnarförjag tycker att sikten är
skymd då eller om det är mörkt å så. Innan tycktejag
inte att det var såfarligt med halka, man visste ju att
det kunde hända saker, men man hade ju aldrig sett
nånting. När manfick se så gav det intryck å det sitter
väl i märgen nu att ta detförsiktigt, ta det lugnt, det är
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inte värt det om du skulle krocka. 011986, kvinna 18 år;

grupp 2)

De flesta fp i grupp 3 säger att de tar det lugnare när

det är halt på vägen. En fp säger att han brukar prov-

bromsa lite på vintern för att se om det är halt. En annan

säger att han tror att det måste släppa lite innan han tar

det försiktigare. Någon menar att det framför allt är lägre

hastighet som gäller när det är halt, medan en annan säger

att han nog kör i samma hastighet oberoende av väglag,

men istället Ökar avstånden och tar det lugnare med

acceleration och inbromsning. En fp tycker att halt väglag

är farligt och att han inte tycker om att köra när det är

halt, vilket han också försöker undvika. De flesta fp

menar att halkutbildningen gjort att de tänker merpå väg-

laget, tar det lugnare eller att vara mer förutseende. Den

fp som inte tyckte om att köra när det var halt ute menar
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att han tycker ännu sämre om att köra på halt väglag nu

än innan. En annan fp menar att han fått mer respekt för

halka, men att han fortfarande inte kan förstå människor

som kör 30 km/h på 5O-vägar bara för att det är halt. Han

menar att 50 km/h är en så låg hastighet att den kan man

hålla även om det är halt.

När man kommer ut å det år sommar å sol så
tänker man inte lika mycket på risken att halka eller
sladda å så. Men kommer man ut å det regnar eller
snöar då slår tanken en med en gång att här måstejag
ta detförsiktigtför härfinns chansen attjag sladdar:
Man tänker mer nu på hur man kör, att ha huvet på
skaftjämt åständigt. När det är halt ute, att reflektera
Över attjag måste börja bromsa tidigare å så. Att vara
lite merförutseende, att veta att det kan komma ut en
boll, ett barn eller vad som helst. Så man måste ha
fantasi å tänka sig in i situationer ett stegföre än vad
man är. äpö 7, kvinna 18 år, grupp 3)
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7 Diskussion

7.1 Insikten

Båda grupperna är mycket positivt inställda till vad som

förevisas i Insikten. De tycker att det var en bra instruk-

tör, välplanerat, roligt, lärorikt och de uppskattar att det

även är praktiska inslag och inte endast teori. De har

heller inte förväntat sig att de skulle få denna information

i samband med sin halkkörning, men de är mycket posi-

tiva till detta då de menar att information om bilbälte är

viktigt och att detta är information som de inte får på

annat håll. Framför allt är det besöket som helhet som

uppskattas. Nio av tio fp i grupp 1 och samtliga fp i grupp

2 tycker att man skall besöka Insikten innan de praktiska

körövningarna istället för att få köra lite mer på halk-

banan.

För tre av Insiktens sex stationer finns ingen direkt

skillnad mellan grupp 1 och 2 när det gäller hur de har

uppfattat syftet, vilka lärdomar de dragit eller hur de har

påverkats. Det finns dock vissa skillnader mellan grup-

perna i deras uppfattningar om vad de lärt sig och hur de

har påverkats av station 4 och 6, vilket också var de två

stationer där utbildningsansatsen skilde sig åt mellan

grupperna. Resultaten visar att grupp 1 - som var den

grupp som fick pröva krocksläden och vältbilen - i högre

utsträckning än grupp 2 säger sig ha förstått bilbältets

betydelse. För station 5 finns vissa skillnader mellan

grupperna när det gäller syfte, lärdomar och påverkan. En

trolig förklaring till detta utfall är att denna station i högre

utsträckning än deandra innehåller mer information,

vilket kan innebära att fp får olika intryck utav den bero-

ende på vad de uppmärksammar.

Man kan konstatera att det oftast finns en stor indi-

viduell spridning när det gäller uppfattningar om station-

emas syfte och att detta gäller för båda grupperna. I grupp

1 finns det ett fåtal fp som inte haft en aning eller varit

osäkra på vad syftet med station 2 och 3 var. I grupp 2

har samma problem funnits på station 3, 4 och 5.

Även när det gäller lärdomar så verkar fp - och det
gäller för båda grupperna - ha lärt sig en mängd olika

saker av de olika stationema. Exempelvis har man lärt sig

hur man ska sätta på sig bilbältet och hur det ska sitta för

att det ska fungera på bästa sätt, att bilbälte är viktigt i

alla situationer och hastigheter, att alla i bilen ska ha

bilbälte och att ett bilbälte håller även om man skulle

hamna upp och ned. Andra lärdomar som fp i båda

grupperna verkar ha dragit är tex. vad som händer vid

en krock, att ett huvud är tyngre än vad man trott, vilka

krafter det är frågan om redan vid låga hastigheter, att det

är viktigt med bra däck och hastighetens betydelse. I

grupp 2 finns det ett fåtal fp som inte tycker att de lärt

sig någonting alls av station 4, 5 och 6. När det gäller

station 4 och 6 kan man tänka sig att detta beror på att
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denna grupp inte fick pröva krocksläden och vältbilen

personligen. Det är rimligt att anta att upplevelsen blir

starkare om man personligen får uppleva vilka. krafter det

är frågan om jämfört med att endast se när någon annan

åker krocksläden och vältbilen.

Vad gäller påverkan ger fp i båda grupperna även här

exempel på en mängd olika förändringar. Den vanligaste

är att fp numer har ändrat sitt sätt att använda bilbälte och

att de tänker mer på sin körställning. Det förekommer

även fp som numer säger till andra personer som inte tar

på sig bilbälte att de ska göra det. På detta sätt kan ju

besöket i Insikten smitta av sig även på andra bilister,

vilket måste anses vara positivt. Det är även tämligen

vanligt att fp säger att de blivit försiktigare, att de är mer

uppmärksamma och att de tänker sig för mer i trafiken

och på hastigheten efter sitt besök i Insikten. Station 3

är den station som enligt fp själva påverkat dem minst.

Men det är också tydligt att krocksläden och vältbilen

verkar ge mer om man personligen får pröva dem. Det

är också rimligt att anta att fp i grupp 1 kommer ihåg

dessa stationer bättre och under en längre period efteråt

jämfört med fp i grupp 2 som inte fick pröva dessa

stationer.

Trots den stora variationen i fp uppfattningar om

respektive stations syfte, vilka lärdomar de dragit och på

vilket sätt de har blivit påverkade, så är de i regel vad

man skulle kunna kalla trafiksäkra uppfattningar. Fram-

för allt station 5 understryker dock vikten av att man har

ett tydligt budskap i det man förmedlar. Vissa fp har lärt

sig att de bästa däcken ska sitta fram på en bil och andra

att de ska sitta bak. Det är inte positivt om vissa elever

går därifrån med en felaktig lärdom. När det gäller station

5 så är en trolig orsak till fp förvirring att den innehåller

för mycket information på kort tid. Man bör därför tänka

igenom vad det är för information som man i första hand

vill förmedla på varje enskild station och understryka

detta för åhörarna. Detta kan förhoppningsvis också leda

till att eleverna inte får så spridda uppfattningar om

respektive stations syfte.

Fp i de båda grupperna ger på vissa stationer flera

goda förslag till förbättringar. Ett exempel är att det skall

finnas några lösa mjuka föremål i vältbilen, så att man ser

hur de far omkring när bilen snurrar runt. Detta skulle

kunna öka förståelsen för hur viktigt det är att man lastar

bilen på ett säkert sätt och att man tänker på att inte ha

en mängd lösa föremål i bilkupén. Det är också viktigt

att poängtera att även om fp inte alltid tycker att de har

lärt sig något eller att de har blivit direkt påverkade i sitt

beteende, så anser de att de har fått sig en tankeställare

och påminnelse om vad det är som är viktigt att tänka på

när man ska ge sig ut i trafiken.
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Vad gäller syfte, lärdom och påverkan, kan man säga

att på de flesta stationerna så har fp lärt sig det som de

också ansåg var syftet med stationen. I de fall de ansett

att de blivit påverkade, har de blivit påverkade av den

nya lärdom som de fått. Syfte, lärdom ochpåverkan

verkar på så sätt hänga ihop på ett logiskt sätt.

7.2 De praktiska körövningarna på halkbanan

Rent generellt verkar fp i alla tre grupperna vara nöjda

med de praktiska körövningama på halkbanan, även om

vissa Övningar verkar fungera bättre än andra. Köröv-

ningarna leder till en mängd olika uppfattningar vad gäller

syfte, lärdom och påverkan i samtliga grupper. Det före-

kommer att någon enstaka fp i någon av grupperna inte

har en aning om vad syftet är med en enskild övning, men

det är inte speciellt vanligt.

Det är vanligare att fp - och det gäller för samtliga

grupper - inte tycker att de har lärt sig någonting av en

övning. Det förekommer att fp kan tycka att de inte har

lärt sig någonting av en Övning samtidigt som de ändå

anser att de blivit påverkade av samma övning. Ett exem-

pel är övning 6 där sju fp i grupp 1 inte tyckte att de lärde

sig någonting av övningen samtidigt som endast två fp i

samma grupp tyckte att de inte blivit påverkade av öv-

ningen. I flera fall är det precis tvärtom, dvs. att det är

fler fp i en grupp som tycker att de lärt sig någonting än

att de blivit påverkade. Detta visar att bara för att en

person säger att han/hon har lärt sig något så innebär

detta inte automatiskt att han/hon har blivit påverkad av

denna lärdom och dessutom förändrat något i sitt bete-

ende. Det visar också på det motsatta förhållandet, dvs.

att en person kan bli påverkad och förändra sitt beteende

trots att han/hon inte tycker sig ha fått någon ny lärdom.

I det förstnämnda fallet kan en förklaring vara att perso-

nen tycker sig ha fått ny kunskap, men att han/hon inte

tycker att denna kunskap är så pass viktig att han/hon

därför förändrar sitt beteende. I det sistnämnda fallet kan

en förklaring vara att personen fått en så stark aha- upp-

levelse av något- utan att för den skull tycka sig ha lärt

sig några nya fakta - att han/hon förändrat sitt beteende.

Vid en första anblick kan dessa resultat verka inkonsek-

venta och ologiska. Liknande resultat har dock visats i

ett stort antal sammanhang, där man visat att sambanden

mellan kunskaper, attityder och beteenden inte är abso-

luta (se tex. OECD, 1994). Sådana resultat ligger också

helt i linje med Fishbein och Ajzens teori the theory of

reasoned action (se t.ex. Ajzen & Fishbein, 1980). När

det gäller de exempel på påverkan som fp ger så är det

vanligare att fp ger exempel på insikter än färdigheter,

tex. att de tänker på att anpassa hastigheten efter rådande

förhållanden, tar det lugnare, försiktigare och är mer upp-

märksamma när det är halt på vägen. Som nämndes i

inledningen har Stora Holms Trafikövningsplats haft en

strävan att lägga fokus på övningarna på insikter istället
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för på färdigheter. Sett till fp svar verkar de alltså i hög

utsträckning ha lyckats med detta.

I alla grupper ges en mängd förslag till hur man kan

förbättra de olika övningarna. Det vanligaste är att fp

tycker att övningarna skulle vara mer realistiska, t.ex. att

det skall vara någonting annat än koner som hinder och

att det skall vara tydligare vägmarkeringar. Många har

också upplevt det som förvirrande att olika övningar körs

på samma bana, vilket har gjort att det ibland varit svårt

att veta vad de skulle göra. Precis som i Insikten bör man

nog fundera över att strukturera upp vad man vill att elev-

erna skall lära sig och hur detta budskap skall förmedlas,

framför allt att man försöker säga samma saker till samt-

liga elever eller att man har en tydlig struktur för hur

budskapen skall variera mellan individer. När det gäller

övning 6 är det tex. tydligt att vissa fått instruktioner om

hur de skall göra för att häva en sladd, medan andra inte

fått denna information. Detta leder också till att fp tycker

att de lärt sig olika saker. I det stora hela verkar dock fp

i alla tre grupperna ge uttryck för trañksäkra uppfatt-

ningar. En större tydlighet kan dock göra att man minskar

missförstånd. Exempelvis har vissa fp ansett att övning

7 syftar till att man ska lära sig att öka hastigheten på halt

väglag, vilket inte alls överensstämmer med övningens

målbeskrivning.

Man kan inte säga att gruppernas uppfattningar om de

olika övningarnas syfte, vad de lärt sig och hur de har

påverkats skin er sig åt. Ett besök i Insikten verkar alltså

inte påverka hur man uppfattar de praktiska körövning-

arna ute på halkbanan. Anledningarna till detta kan vara

att det som sades i Insikten var så självklara saker för

många att de inte tänker på detta under halkkörningen.

Det kan också vara så att det är så olika typer av infor-

mation i Insikten kontra vid de praktiska körövningama

på halkbanan, att fp i grupp 1 och 2 därför inte kopplar

ihop dem.

Vanligen kan man konstatera - även om undantag

finns, se ovan - att syfte, lärdom och påverkan hänger

ihop. Det som fp uppfattat som syfte är också det de har

lärt sig och det är också dessa lärdomar som påverkat

dem.

7.3 Halkutbildningsdagen som helhet

Fp i alla grupperna är mycket positiva till halkutbild-

ningsdagen som helhet. Att de även ger många förslag till

förbättringar av stationer och övningar måste ocksåanses

vara positivt i den bemärkelsen att de ser utvecklings-

möjligheter för att göra det hela ännu bättre. När det

gäller eventuell påverkan är det vanligast att de nämner

att de blivit mer försiktiga och att de tar det lugnare när

det är halt ute på vägarna. I grupp 1 och 2 är det dessutom

flera fp som nämner att de i högre utsträckning förstått

bilbältets betydelse. Det är också tydligt att man i väldigt

hög utsträckning har uppfattat att syftet med hela halk-
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utbildningsdagen varit att de skulle få insikter och inte

färdigheter när det gäller halka. Grupp 3 anser - i högre

utsträckning än grupp 1 och 2 - att kursinnehållet till

största delen består av insikter och inte färdigheter. En

förklaring till detta kan vara att fp i grupp 1 och 2 ansett

att de praktiska körövningama på halkbanan i högre ut-

sträckning innehällit färdigheter eftersom de tidigare

besökt en hall med namnet Insikten.

7.4 Inställningen till allmänna trafiksäkerhets-

frågor

När det gäller instälhiingen till bilbälte så tycker alla fp

oberoende av grupptillhörighet att det är viktigt med bil-

bälte. Det är dock tydligt att besöket i Insikten verkar ha

haft effekt på framför allt grupp 1, men även på fp i grupp

2. Många fp i dessa grupper har förbättrat sina rutiner

kring bältesanvändning, de har det på sig i situationer som

de inte hade det tidigare, de påpekar vikten av att an-

vända bilbälte för personer som inte tar det på sig mm.

En förklaring till att det verkar ha skett större föränd-

ringar bland fp i grupp 1 jämfört med grupp 2 är att den

förstnämnda gruppen fick pröva krocksläden och vält-

bilen. En annan förklaring är att man naturligtvis aldrig

kan nå alla människor genom denna typ av utbildning.

Det är dock rimligt att anta att de flesta fp i dessa grupper

skulle klara sig bättre om de blev inblandade i en olycka

nu jämfört med innan de genomgick besöket i Insikten

pga. att de nu använder bilbältet på rätt. sätt och oftare.

I princip alla fp tycker att det är viktigt med avstånd

till framförvarande fordon oberoende av grupptillhöri g-

het. Men det är också vanligt att de tycker att det är svårt

att hålla avstånd, speciellt i stadstrañk. Det är tveksamt

om halkutbildningsdagen som helhet har lett till att fp

ökat sina avstånd till framförvarande fordon, men flera

fp i alla tre grupperna säger att de i alla fall numer oftare

tänker på detta. Det finns heller ingenting som tyder på

att de fp som besökt Insikten skulle ha förändrat sin av-

ståndshållning mer än de fp som inte besökte Insikten.

När det gäller fp inställning till hastigheter kan man

inte säga att halkutbildningsdagen lett till att inställ-

ningen har förändrats i någon högre utsträckning. Detta

gäller i samtliga grupper. Det är ganska vanligt att det

finns fp som vill höja hastigheten på vissa typer av vägar

samtidigt som de vill sänka hastigheten på andra. Rent

generellt kan man säga att det verkar som om fp vill höja

hastighetsgränsen på motorvägar med god standard och

att man har störst förståelse för hastighetsgränsen 30 km/

h. Man kan fråga sig varför fp inställning - oberoende av

grupptillhörighet - till hastigheter inte verkar ha föränd-

rats i någon större utsträckning, eftersom de praktiska

körövningarna på halkbanan till stor del berör hastig-

hetens betydelse för att färdas säkert i trafiken. Instruk-

törema har även påpekat just hastighetens betydelse efter
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ett flertal av övningarna. Grupp 1 och 2 har dessutom fått

se flera exempel på vilka krafter det är frågan om redan

i låga hastigheter när de besökte Insikten. Resultaten

visar att inställningen till hastigheter inte förändras i högre

utsträckning bara för att man besökt Insikten. Ett flertal

fp påpekar att det är vanligt att folk kör för fort och att

det är lätt att man följer trafikrytmen för att inte irritera

andra förare, vilket kan vara förklaringar till att inställ-

ningen inte förändrats. En annan förklaring kan vara att

eftersom det är ovanligt att olyckor inträffar, så är det

troligt att man inte upplever hastigheten som ett problem

även om man vet att konsekvenserna blir större vid en

olyckaju högre hastigheten

De flesta fp i samtliga grupper har fått mer respekt för

halka efter halkutbildningen. Det ñnns dock två fp i grupp

1 och 2 som inte tycker att deras inställning till halka har

förändrats. En förklaring till detta kan vara att de redan

innan hade respekt för halka. En annan förklaring kan

vara att de tyckte att de praktiska körövningarna på halk-

banan var för orealistiska. Det finns även exempel påfp

som efter halkutbildningen fått en sådan respekt för halka

att de numer försöker att undvika att köra när det är halt.

Det är vanligt att fp nämner att de sänker hastigheten när

det är halt. På halt väglag verkar förståelsen för hastig-

hetens betydelse ha satt sina spår, även om detta inte

verkar ha påverkat deras syn på hastigheter generellt sett

i lika hög utsträckning, se ovan.

Utifrån denna undersöknings resultat kan man dra

slutsatsen att ett besök i Insikten ger positiva effekter på

elevernas inställning och användning av bilbälte jämfört

med de elever som inte besökt Insikten. Ett besök i Insik-

ten gör dock inte att man resonerar på ett annat sätt när

det gäller avstånd till framförvarande fordon, hastigheter

eller väglag.

7.5 Metoddiskussion

Intervjuerna har gett rikligt med information om hur fp i

de tre olika grupperna upplevt och uppfattat sin dag ute

på Stora Holms Trafikövningsplats. En fördel med inter-

vjuer är att man får en djupare kunskap om de berörda

frågorna än om man tex. valt att göra en enkätunder-

sökning i ett första skede. Dessutom har man vid inter-

vjuer möjligheten att reda ut missförstånd och att ställa

följdfrågor vid eventuella oklarheter. En svaghet i studien

är att designen vad gäller enjämn könsfördelning i grup-

perna inte kunde uppnås. Frågan är därför om grupp 3 :5

resultat skulle sett annorlunda ut om den bestått av lika

många män som kvinnor. Fp i de tre grupperna har reso-

nerat på ett liknande sätt trots skillnaden i könsfördelning.

Detta kan tolkas som att skillnaden inte spelade någon

roll, men det kan lika gärna vara så att den sneda köns-

fördelningen är orsaken till att det inte blev någon olikhet

i resonemangen kring sj älva halkutbildningen.
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7.6 Sammanfattande slutsatser
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De fp som besökt Insikten har upplevt besöket som

mycket positivt. Det är besöket som helhet som upp-

skattats och att de fått viktig information - framför allt

om bilbälten - som de inte får på annat håll.

Det finns en stor individuell spridning när det gäller

uppfattningar om stationemas syfte och detta gäller

för båda grupperna som besökte Insikten.

Fp i grupp 1 och 2 har lärt sig en mängd olika saker

av de olika stationema i Insikten. Framför allt verkar

de ha lärt sig nya saker om hur man använder bilbälte

på bästa sätt.

Fp i grupp 1 och 2 har påverkats av Insikten på en

mängd olika sätt. De vanligaste förändringarna år att

de har ändrat sitt sätt att använda bilbälte och att de

tänker mer på sin körställning.

Resultaten tyder på att krocksläden och vältbilen ger

mer effekt om eleverna personligen får pröva dessa.

Trots att fp ger uttryck för en mängd olika uppfatt-

ningar vad gäller syfte, lärdomar och påverkan av de

olika stationema i Insikten, så är dessa uppfattningar

i regel vad man skulle kunna kalla trafiksäkra upp-

fattningar. Dock visar resultaten att det är viktigt att

ha ett tydligt budskap i det man förmedlar. På så vis

skulle man minska risken för att informationen blir

förvirrande eller misstolkas av eleverna.

De fp som besökt Insikten uppfattar inte de praktiska

körövningarna ute på halkbanan respektive hela halk-

utbildningsdagen sammantaget annorlunda än defp

som inte varit i Insikten.

0 Ett besök i Insikten ger positiva effekter på elevernas

inställning och användning av bilbälte. Besöket har

dock inte lett till att dessa elever resonerarpå ett annat

sätt när det gäller avstånd till framförvarande fordon,

hastigheter eller väglag jämfört med de elever som

inte besökt Insikten.

Då resultaten i denna studie tyder på att en satsning

på stationer med inriktning på bilbältesanvändning har

gett effekter när det gäller elevernas bilbältesanvändning

är en rimlig hypotes att om man satsar lika starkt på sta-

tioner inriktade mot hastighet så borde detta leda till

effekter på elevernas hastighetsval ute på vägarna.

Resultaten tyder också på att potentialen i att satsa på

en säkerhetshall av det slag som Insikten är god. Fram-

för allt det faktum att budskapet ges koncentrerat och på

lite olika sätt verkar uppskattas av eleverna. Dessutom

är det en bra idé att göra detta i samband med halkutbild-

ningen eftersom man då når alla körkortselever med en

information som de i många fall annars inte får sig till-

godo. Dock är det rimligt att anta att Stora Holms Trafik-

övningsplats har haft en fördel av att de varit inblandade

i projekt som PILOT tidigare, eftersom detta har inneburit

att de fått en vana och kunskap om hur budskapet på

stationema skall förmedlas på bästa sätt. Det är därför

viktigt att poängtera attman inte kan förvänta sig positiva

effekter på t.ex. elevernas bilbältesanvändning bara

genom att köpa in en krocksläde eller en vältbil. Fel an-

vända kan de nog lika gärna leda till negativa som till

positiva effekter.
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