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Den 1 mars 2006 infördes en ny kursplan för körkort B. En ny kursplan avsågs bland annat bli mer 
lättfattlig samt bidra till ökat engagemang och förnyelse hos de olika aktörerna i utbildningsprocessen. I 
den nya kursplanen finns också en större fokus på elevens självkännedom. 

Den nya kursplanen grundar sig på den s.k. GDE-matrisen (Goals for Driver Education). I GDE-matrisen 
definieras de kompetenser som en förare ska ha för att vara trafiksäker. Matrisen visar bland annat hur 
bilkörningen är en process som även innebär ett samspel mellan förarens egna förmågor och motiv.  

Studiens syfte är att undersöka om det har skett förändringar av fokus i förarutbildningen sedan den nya 
kursplanen införts.  

Studien utgörs av fyra delstudier. Varje delstudie består av en för- och efterstudie, 2006 respektive 2008. 
Den första delstudien berör kursplanen, där den gamla och den nya kursplanen har innehållsanalyserats. I 
den andra delstudien är det undervisningsplaner (godkända planer gällande trafikskolornas undervisning) 
som har innehållsanalyserats. Den tredje delstudien består av observationer av teori- och körlektioner på 
fyra trafikskolor. Den fjärde delstudien innefattar intervjuer med nya körkortstagare. Vardera delstudien 
har analyserats med hjälp av GDE-matrisen.  

Resultaten visar att den nya kursplanen stämmer väl överens med GDE-matrisen, speciellt avseende 
självvärderingsaspekten. Detta gäller även undervisningsplanerna där självvärderingsaspekten tillkommit 
på ett tydligt sätt. Däremot visar observationsstudierna endast en mindre ökning av 
självvärderingsaspekter med avseende på teorilektionerna medan en motsvarande ökning för 
körlektionerna inte noterats. I övrigt har enligt observationerna inga större förändringar skett inom teori- 
respektive körlektioner före och efter införandet av den nya kursplanen. Inte heller intervjustudiens 
resultat visar på några större förändringar. Vidare märks inte heller någon ökning eller förändring av de 
olika aktörernas kreativitet och engagemang i och med den nya kursplanen.  

En förklaring till att inga större förändringar har skett kan vara att de olika aktörerna uppfattar den nya 
kursplanen som alltför allmän. En annan förklaring kan vara att det har gått för kort tid sedan den nya 
kursplanen genomfördes och att förändringar kan ses först om ett antal år.  
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Förändringar inom svenska förarutbildningen – Delstudie 3 
Processutvärdering av Kursplan B 
av Jonna Nyberg och Per Henriksson 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
I den nationella kursplanen för B-körkort framgår vilka mål som körkortseleven ska 
uppfylla för att få sitt körkort, dvs. vad som krävs för att man ska bedömas vara en 
trafiksäker förare. Den 1 mars 2006 infördes en ny nationell kursplan. Den gamla 
kursplanen ansågs vara alltför detaljstyrd med överlappande delmål. En mer generell 
och lättfattlig kursplan förväntades öka kreativitet, engagemang och förnyelse hos de 
olika aktörerna i utbildningsprocessen. Den nya kursplanen avsågs även underlätta för 
en mer individanpassad förarutbildning. Vidare är teori och praktik mer integrerade i 
den nya kursplanen än tidigare. I den nya kursplanen finns också en större fokus på 
elevens självkännedom, dvs. att eleven ska kunna värdera sina egna förmågor 
avseende olika förarkompetenser för att därigenom bli en mer trafiksäker förare. 

Utformandet av den nya kursplanen grundar sig på den s.k. GDE-matrisen (Goals for 
Driver Education, dvs. mål för förarutbildningen). GDE-matrisen är en modell, ett 
teoretiskt ramverk, som definierar vilka kompetenser en förare ska ha för att vara 
trafiksäker. Matrisen avser även att visa hur bilkörning är en process där föraren 
samverkar med både trafikmiljö och själva fordonet, samtidigt som bilkörning innebär 
ett samspel mellan förarens egna förmågor och motiv. Matrisen är hierarkisk och 
innefattar olika nivåer avseende både förarkompetenser och kunskapsområden. Den 
hierarkiska aspekten grundar sig i antagandet att förmågor och förutsättningar på en 
högre nivå påverkar krav och förutsättningar på en lägre nivå.  

Upprinnelsen till utformandet av GDE-matrisen har sin grund i forskningsresultat från 
olycksstatistik och utvärderingar som påvisat brister i förarutbildningen. Bland annat 
visar forskning att fokuseringen på kunskaper om fordonsmanövrering har varit för 
stor och att denna form av kunskap inte är tillräcklig för att man ska bli en trafiksäker 
förare. Det påpekas också att även om det är av stor vikt att ha kontroll över sitt fordon 
och att kunna hantera olika trafiksituationer så påverkas dessa förmågor i sin tur av 
personliga mål, motiv och förutsättningar hos individen.  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det har skett förändringar i form av 
nya eller ändrade fokus i förarutbildningen sedan den nya kursplanen införts. Studien 
har genomförts i fyra steg inom ramen för fyra delstudier. Varje delstudie består av en 
för- och efterstudie. Den första delstudien berör kursplanen, där innehållsanalys av 
både den gamla och den nya kursplanen genomförs. Även i den andra delstudien 
används innehållsanalys som metod, där undervisningsplaner (dvs. godkända planer 
gällande trafikskolornas undervisning) från tiden före den nya kursplanen samt 
undervisningsplaner efter den nya kursplanen granskas. Den tredje delstudien består av 
observationer av teori- och körlektioner på fyra trafikskolor under 2006 och 2008. Den 
fjärde delstudien innefattar intervjuer med nya körkortstagare 2006 och 2008. Vardera 
delstudien har analyserats med hjälp av den ovan beskrivna GDE-matrisen.  

Resultaten visar att den nya kursplanen stämmer mycket väl överens med GDE-
matrisens förarkompetenser, speciellt avseende självvärderingsaspekten, som inte finns 
med i den gamla kursplanen. I jämförelsen mellan för- och efterstudien av 
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trafikskolornas undervisningsplaner är det tydligt att självvärderingsaspekten till viss 
del har blivit ett nytt inslag. I observationsstudierna av trafikskolors teori- och körlek-
tioner märks en mindre ökning av självvärdering efter den nya kursplanens införande 
när det gäller teorilektioner. En motsvarande ökning för körlektionerna har inte 
noterats. I övrigt har enligt observationerna inga större förändringar skett inom teori- 
respektive körlektioner efter den nya kursplanens införande. Inte heller intervju-
studiens resultat visar på några större förändringar. Exempelvis har självvärderings-
aspekten inte fått något genomslag i och med den nya kursplanen. Vidare märks 
varken i observationsstudien eller i intervjustudien några förändringar avseende en mer 
individanpassad förarutbildning. I studiens resultat har det inte heller noterats någon 
ökning eller förändring av de olika aktörernas kreativitet och engagemang. 

En förklaring till att inga större förändringar har skett i och med den nya kursplanen 
kan vara att de olika aktörerna uppfattar kursplanen som alltför allmän i sin karaktär. 
En annan förklaring kan vara att det har gått för kort tid sedan den nya kursplanen 
genomfördes och att förändringar kan ses först om ett antal år.  

Resultaten pekar på behov av fortsatta studier för att få djupare förståelse för varför 
den nya kursplanen inte har fått full genomslagskraft. Denna förståelse skulle kunna 
nås genom en intervju- och/eller enkätstudie med trafikskollärare och trafikinspektörer 
för att få deras erfarenheter av den nya kursplanen. Implementering av förändringar tar 
tid och för att se om den nya kursplanen har fått verkan över en längre period torde 
även en uppföljande processutvärdering vara av värde. Vidare föreslås en olycksupp-
följning för att se om den nya kursplanens införande har fått någon effekt avseende 
reducering av trafikolyckor. Vad gäller kunskapsområdet Självvärdering har tidigare 
studier genomförts gällande metoder för att bedöma körkortsaspiranters självvärdering. 
Det är av stor vikt att ytterligare granska om och i sådana fall hur dessa metoder skall 
användas i den svenska förarutbildningen för att säkerställa att målen rörande 
Självvärdering uppfylls. I detta sammanhang är det också av intresse att närmare 
undersöka möjligheterna till att införa fler obligatoriska undervisningsmoment där 
självvärderingsaspekten ingår. 
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Changes in the Swedish driver education. Study part 3 – Evaluation of the 
processes in the curriculum for private car (class B) driving license  
by Jonna Nyberg and Per Henriksson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The Swedish national curriculum for private car (class B) driving license specifies the 
requirements that student drivers must fulfil to obtain a driving license, i.e. what 
drivers should know and be able to do in order to be considered a safe driver.  

On March 1, 2006, a new Swedish national curriculum was introduced. The previous 
curriculum had been viewed as a form of management in too much detail. A more 
general and easily comprehensible curriculum is expected to increase creativity, 
engagement and wish for renewal among the actors who take part in the education 
processes for obtaining driving licenses. The new curriculum is also supposed to make 
it easier to make the driving license education more adjusted to each individual. 
Furthermore, theory and practice are more integrated in the new curriculum than in the 
old one. In the new curriculum there is also a greater focus on the student’s self-
knowledge, i.e. the student should be able to evaluate his or her own abilities 
concerning driver competence, and by doing so become a better and safer driver. 

The design of the new curriculum is based to the so called Goals for Driver Education 
matrix, GDE. The GDE matrix is a model, a theoretical framework that defines which 
competences a driver should be in command of in order to be a safe driver. The matrix 
even points out that driving a car is a process where the driver interacts both with the 
traffic environment and the vehicle. At the same time driving a car also implies 
interaction between the driver’s capabilities and motives. The design of the GDE 
matrix derives from research results from accident statistics and evaluations that have 
shown shortcomings in driver education. Research indicates that the focus has been too 
strongly on the ability to manoeuvre a car and that this kind of knowledge is not 
enough for being a safe driver. It is also pointed out that even if it is important to be 
able to control the vehicle and to be able to manage in different traffic situations, these 
abilities are in turn much affected  by individual goals, motives and qualifications. The 
matrix is hierarchical and comprises different levels of both driver competence and 
fields of knowledge. The hierarchical aspect is based on the assumption that abilities 
and qualifications on a higher level (e.g. goals for life and skills for living) influence 
demands and qualifications on a lower level (e.g. vehicle manoeuvring). 

The aim of the present study is to investigate if there have been changes in driver 
education in Sweden through e.g. a new or modified focus since the new curriculum 
was introduced. The study consists of four sub-studies, each of which consists of an 
initial investigation and a follow-up (“before and after study”). The first sub-study 
concerns the curriculum itself, in which a content analysis is performed both 
concerning the old and the new curriculum. The second sub-study focuses on content 
analysis of education plans, i.e. approved plans of the education in the driving schools, 
both from the period before the new curriculum and after the introduction of the new 
curriculum. The third sub-study consists of observations of theoretical and practical 
driving lessons in four driving schools during the years 2006 to 2008. The fourth sub-
study consists of interviews with individuals that recently received their driving license 
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during 2006 and 2008. Each of the sub-studies has been analysed with the help of the 
GDE matrix. 

The results show that the new curriculum corresponds well with the driver 
competences as specified in the GDE matrix, especially concerning the aspect of self-
evaluation, which is not included in the old curriculum. When comparing the 
curriculums on a “before and after” basis, it is obvious that the aspect of self-
evaluation is to a certain extent a new feature in the curriculum. In the observation 
studies of the theoretical and practical driving lessons of the driving schools, there 
seems to be a minor increase of the self-evaluation aspect of the curriculum concerning 
the theoretical lessons. No corresponding increase can be observed concerning the 
driving lessons. Otherwise, no major changes have been observed either concerning 
the theoretical or the practical driving lessons after the introduction of the new 
curriculum, nor do the results of the interview studies indicate any major changes. 
Furthermore, neither in the observation studies nor in the interviews are there signs of 
any changes that would indicate a driver education that is more adjusted to the 
individual. In the study there are no signs of increases or changes with regard to the 
creativity or engagement of stakeholders engaged in the teaching. 

One explanation of why major changes have not taken place after the introduction of 
the new curriculum could be that different actors view the curriculum as being to 
general. Another explanation could be that the time that has passed since the new 
curriculum was introduced is too short, and the possible changes cannot be discerned 
until some more years have passed. 

The results reveal a need for further work in order to obtain a deeper understanding of 
why the new curriculum has not had a greater impact. This understanding might be 
gained through interview and questionnaire studies among driving school teachers and 
driving supervisors to capture their experiences of the curriculum. The implementation 
of changes takes time and in order to know if the new curriculum has had some effect 
over a longer period of time, even a follow-up process evaluation within a longer time 
frame might be valuable. Further, an accident follow-up is recommended to investigate 
if the introduction of the new curriculum has had some effect on accident frequency. 
Concerning how to measure students’ evaluation of themselves some methods have 
been presented which have been used when assessing novice drivers. It is therefore of 
great importance to assess these methods in some more detail and then decide if it is 
advisable to use them within the Swedish driver education. Finally, it is proposed that 
a more in-depth study be carried out on the possibilities to introduce more obligatory 
educational stages in order to make sure that the goals of the self-evaluation aspect are 
gained. 
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1 Bakgrund 
Den svenska förarutbildningens utveckling 

Förarutbildningen och dess mål och krav har genomgått förändringar, i takt med nya 
forskningsrön avseende både trafiksäkerhet och pedagogiska metoder. Utvecklingen av 
den svenska förarutbildningen för B-körkort har gått från en fokus på fordons-
kunskaper och manövrering till att alltmer handla om attityder, omdömen och förstå-
else. I slutet av 1980-talet poängterades vikten av riskmedvetenhet utifrån forsknings-
resultat som bl.a. visade att överskattning av den egna förmågan kan vara anledning till 
unga förares överrepresentation i olyckor (Tronsmoen, 2007). Från år 1996 fick utbild-
ningen även större fokus på miljöaspekter. Under 1990-talet skedde ytterligare en 
förskjutning mot en mer insiktsriktad förarutbildning, vilket framförallt blev märkbart 
inom halkutbildningen, senare kallad riskutbildning1 (Nyberg, 2007).  

 

Den nationella kursplanen 

I den nationella kursplanen för B-körkort framgår de mål som eleven ska uppfylla för 
att kunna få sitt körkort, dvs. vad som krävs för att man ska vara en trafiksäker förare. 
Kursplanen är obligatorisk, oavsett om man väljer att ta sitt körkort privat med hand-
ledare eller via trafikskola med trafikskollärare (Gregersen & Nyberg, 2002).  

Den gamla nationella kursplanens (VVFS 1996:168) innehåll har i stort sett inte 
förändrats sedan 1988 (TSVFS, 1988:43). I huvudsak har tonvikten genom åren främst 
handlat om kunskaper relaterade till regler, fordon och körning i trafik (Stenlund, 
Henriksson & Sundström, 2006). De förändringar i synsätt som skett under åren 
gällande både trafiksäkerhet och förarutbildning har inte fått någon motsvarande 
utveckling avseende syn på vilket sätt som den nationella kursplanen ska styra under-
visningen (Vägverket, 2002). 

 

Behov av förändring av kursplanen 

Redan i samband med Nollvisionens2 införande 1997 och dess förändrade syn på 
trafiksäkerhet uppmärksammades bl.a. behov av förändringar i förarutbildningen för 
B-körkort. Förutom kunskaper, färdigheter och insikter ska förarutbildningen även 
innebära att man som bilist ”får en mer allmän förståelse för vad som skapar säker 
trafik” (Vägverket, 2005, s. 3). År 2002 genomförde Vägverket en konsekvensut-
redning gällande en ny nationell kursplan för förarutbildningen för B-körkort, där flera 
skäl till förändring lyfts fram. Den då rådande kursplanen beskrivs som alltför 

                                                 
1 Riskutbildningen, som har en egen kursplan, tar cirka fyra timmar och bedrivs på trafikövningsplatser. 
Från att tidigare ha haft fokus på att eleven ska kunna behärska svåra trafiksituationer så innebär 
riskutbildning sedan 1999 att eleven ska få insikter om risker och bilkörning, främst i samband med halt 
väglag (Vägtrafikinspektionen, 2008). 
2 I oktober 1997 antog riksdagen regeringens proposition ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället”. 
Nollvisionens långsiktiga mål för trafiksäkerheten är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt inom 
vägtransportsystemet. Vidare ska människans tolerans mot yttre våld vara dimensionerande vid 
utformningen av vägtransportsystemet. Ansvaret för trafiksäkerheten bör dessutom vara delat mellan 
trafikanterna och systemutformarna. Systemutformarnas ansvar är att se till att konsekvenserna av 
olyckor blir så små att inga människor dödas eller allvarligt skadas. Trafikanterna å sin sida tar sitt 
ansvar genom att visa hänsyn och omdöme i trafiken och följa trafikreglerna (Regeringens proposition 
1996/97:137. Nollvisionen och det trafiksäkra samhället). 
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detaljstyrd med bl.a. många överlappande delmål, vilket försvårar förståelsen för 
läsaren: 

Den höga detaljeringsgraden omöjliggör för många läsare att själva bilda 
sig en uppfattning och skaffa sig ett personligt ställningstagande om 
förarutbildningen. Något som är nödvändigt för att nyttjarna av kursplanen 
ska kunna förnya och vidareutveckla innehållet och 
undervisningsmetodiken i dagens förarutbildning (Vägverket, 2002, s. 1). 

 

I konsekvensutredningen från 2002 poängteras också betydelsen av att övergå till en 
kursplan som liknar skolväsendets mål- och resultatorienterade styrning, som eleverna 
är bekanta med från grundskola och gymnasium. Inom skolväsendet har denna mål- 
och resultatorienterade styrning haft som syfte att ge ett ökat inflytande och ansvar på 
lokal nivå samt att skapa ett ökat engagemang bland lärare och elever. Med en föränd-
ring av förarutbildningens kursplan, liknande den som skett inom skolväsendet, 
förväntas förarutbildningen bli mer kreativ för både trafikskollärare, trafikinspektörer, 
privata handledare och elever. Förändringen av den nationella kursplanen ska också 
bidra till att ansvarsfördelningen mellan trafikskollärare, trafikinspektörer och privata 
handledare blir tydligare än tidigare. En ny kursplan innebär en deltagande 
målstyrning, dvs. utbildningen kan anpassas till olika elevers behov samt utifrån t.ex. 
kön, ålder eller del av landet osv. (Vägverket, 2002).  

I praktiken innebär en ny kursplan att de som bedriver förarutbildning för körkort B 
ska införa den nationella kursplanens mål i sina undervisningsplaner3. På så vis 
konkretiseras undervisningsinnehållet på det lokala planet, dvs. på trafikskolorna. 
Kursplanen blir ett redskap för att ”styra, utveckla och följa upp undervisningen inom 
förarutbildningen” (Vägverket, 2002, s. 2).  

Det är av vikt att det finns en samsyn om den nya kursplanen mellan de olika aktörer 
som ingår i det svenska förarutbildningssystemet, dvs. trafikskollärare, trafikinspek-
törer, privata handledare och elever. Utan en samsyn finns risken att variation, 
anpassning och tolkning hos t.ex. trafikskollärare och trafikinspektörer kommer i 
konflikt med den svenska förarutbildningens krav på likvärdighet. Enligt Vägverkets 
konsekvensutredning kan en samsyn nås genom en föreslagen vidareutbildning ”där en 
grupp av trafiklärare och en grupp av trafikinspektörer tillsammans genomgår en mer 
grundlig vidareutbildning /…/ som i sina respektive geografiska områden kan 
vidareutbilda andra trafiklärare och trafikinspektörer (Vägverket, 2002, s. 3).  

Den 1 mars 2006 ersattes således den gamla kursplanen med en ny kursplan (VVFS 
2006:21). I den nya kursplanen avses teori och praktik vara mer integrerade än tidigare 
samt ha större fokus på elevens självkännedom, dvs. eleven ska kunna värdera sina 
egna förmågor avseende olika förarkompetenser. Den nya kursplanen är också 
betydligt mindre detaljerad och mer generell i sin karaktär jämfört med den gamla 
kursplanen. 

                                                 
3 Varje trafikskola är skyldig att upprätta en undervisningsplan. I undervisningsplanen beskrivs syftet 
och målet med undervisningen. Undervisningsplanerna skall sedan 2009 godkännas av 
Transportstyrelsen. Dessförinnan skulle de skickas till Vägverket för godkännande.   
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GDE-matrisen 

Utformandet av den nya kursplanen grundar sig på den s.k. GDE-matrisen (se Tabell 
1). GDE står för Goals for Driver Education, dvs. mål för förarutbildningen. GDE-
matrisen är en modell, ett teoretiskt ramverk, som definierar vilka kompetenser en 
förare ska ha för att vara trafiksäker. Matrisen avser även att visa hur bilkörning är en 
process, där föraren samverkar med både trafikmiljö och själva fordonet, samtidigt 
som bilkörning innebär ett samspel mellan förarens egna förmågor och motiv 
(Keskinen, 2007).  

Upprinnelsen till utformandet av GDE-matrisen har sin grund i forskningsresultat från 
olycksstatistik och utvärderingar vilka påvisat brister i förarutbildningen. Bland annat 
visar forskning att fokuseringen på kunskaper om fordonsmanövrering har varit för 
stor och att denna form av kunskap inte är tillräcklig för att man ska bli en trafiksäker 
förare. Det påpekas också att även om det är av stor vikt att ha kontroll över sitt fordon 
och att kunna hantera olika trafiksituationer så påverkas förarbeteendet även av 
personliga mål, motiv och förutsättningar hos individen (Gregersen, Falkmer & 
Sommer, 2004). Matrisen är hierarkisk och innefattar olika nivåer avseende dels 
förarkompetenser, dels kunskapsområden. Den hierarkiska aspekten grundar sig i 
antagandet att förmågor och förutsättningar på en högre nivå påverkar krav och 
förutsättningar på en lägre nivå. Sundström (2004) ger ett exempel:  

Om ökad färdighet, eller upplevd (inbillad) ökad färdighet används för att 
köra så fort som möjligt, blir effekterna troligtvis negativa. Om motiven på 
de högre nivåerna inte är trafiksäkra så kan detta inte kompenseras med 
skicklighet i någon lägre nivå. Således är alla nivåer i hierarkin nödvändiga 
(Sundström, 2004, s. 10). 

 

Gregersen, Falkmer och Sommer (2004) poängterar att man med detta perspektiv på 
bilkörning får en förståelse för varför tidigare fokus i utbildningen, dvs. på förmågor 
rörande kontroll och manövrering av fordonet, har misslyckats vad gäller ambitionen 
att få ner olycksstatistiken. 
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Tabell 1  GDE-matrisen med exempel på förarkompetenser som kan ligga till grund för 
definition av utbildningsmål, utbildningsinnehåll och prov (svensk översättning efter Hatakka 
m.fl.,2002. Se även bilaga 1, engelska versionen av GDE-matrisen i Hatakka m.fl., 2002). 

 Kunskaper och färdigheter Riskhöjande faktorer Självvärdering 

Personliga 
livsförutsättningar 
och strävanden 

(allmänt) 

 

 

 

 
Kunskap om/kontroll över hur 
livsmål och personliga 
förutsättningar  
påverkar körbeteende: 

 
Riskfaktorer/tendenser: 
 

 

Som tabellen visar är matrisen indelad i fyra olika nivåer. Den nedersta nivån, Fordon 
och fordonsmanövrering, definierar grundläggande förmågor avseende kontroll av 
fordonet. Den andra nivån, Körning i/hantering av trafiksituationer, berör hur de 
grundläggande förmågorna i den nedersta nivån i praktiken används i trafiksituationer, 
där hänsyn måste tas till trafikregler och andra trafikanter. Tillsammans bildar dessa 
två nedre nivåer själva basen i bilkörningen. Den tredje nivån, Resande och bilkörning, 

 
• livsstil/livssituation 
• gruppnormer 
• motiv 
• självkontroll mm 
• personliga värderingar 
etc. 

• riskacceptans 
• självhävdelse, 
• sensationssökande 
• grupptryck 
• alkohol och droger 
• värderingar och attityder 

gentemot samhället 
etc. 

 
Självvärdering/medvetenhet om: 
 
• förmåga att kunna kontrollera egna 

impulser  
• riskfaktorer/tendenser 
• motiv som ej är trafiksäkra 
• personliga riskvanor 
etc. 

Resande och 
bilkörning 

(mål med resan 
och dess kontext) 

 
Kunskaper och förmågor 
gällande: 
 
• effekter av resmål och körning 
• planering och val av färdväg 
• uppskattning av restid 
• effekterna av socialt tryck i bilen 
• värdering av färdväg – om resan 

är nödvändig 
etc. 

 
Risker kopplade till:  
 
• förarens tillstånd (trötthet, 

alkohol etc) 
• syftet med resan 
• resvägens omgivning 

(landsbygd/stad) 
• social kontext och 

ressällskap 
• ytterligare motiv med 

resan (tävling etc.) 
etc. 

 
Självvärdering/medvetenhet om: 
 
• egen förmåga att kunna planera resan 
• typiska resmål 
• typiska motiv för riskfylld körning 
etc. 

Körning i/hantering 
av trafiksituationer 

 

 

 

 
Kunskaper och förmågor 
gällande: 
 
• trafikregler 
• observering/avsökning 
• förutse utveckling av situationer 
• hastighetsanpassning 
• kommunikation/samspel 
• resväg  
• säkerhetsmarginaler 
etc. 

 
Risk orsakat av: 
 
• felaktiga 

förväntningar/antaganden 
• riskhöjande körstil (t.ex. 

aggressiv) 
• ej anpassad hastighet 
• utsatta/sårbara trafikanter 
• regelbrott/icke förutsägbart 

beteende 
• informationsöverflöd 
• svåra trafikförhållanden, 

t.ex. mörker 
• otillräcklig automatiserad 

körning/otillräckliga 
förmågor 

etc. 

 
Självvärdering/medvetenhet om: 
 
• starka och svaga egenskaper av 

grundläggande körförmågor 
• personlig körstil 
• personliga säkerhetsmarginaler 
• starka och svaga aspekter gällande 

förmågor i riskfyllda situationer 
• realistisk värdering av egen körförmåga
etc. 
 

Fordon och 
fordons-
manövrering 

 

   
Kunskaper och förmågor 
gällande: 
 

Risker kopplade till:  Medvetenhet om: 
  
• otillräcklig automatiserad 

körning eller otillräckliga 
förmågor 

• starka och svaga egenskaper av 
grundläggande 
manövreringsförmågor 

• hantering/kontroll avfordonet, 
motorisk kompetens 

• däckgrepp och friktion • ej anpassad hastighet • starka och svaga egenskaper av 
fordonsmanövrering relaterade till 
riskfyllda situationer 

• fordonsegenskaper • svåra förhållanden, t.ex. 
halka  • naturkrafter 

etc. • realistisk värdering av sin egen 
förmåga 

etc. 

etc. 

12 VTI rapport 665 



 

handlar om hur man som förare har förmåga att kunna fatta beslut när, om och hur 
resan ska göras. Den fjärde nivån, Personliga livsförutsättningar och strävanden, 
innefattar aspekter som egentligen inte är direkt trafikrelaterade. Dessa aspekter 
handlar istället om individuella mål, det sociala livet och om personliga förutsättningar 
överlag, som samtidigt påverkar bilkörningen och förarens beteende.  

De fyra nivåerna av förarkompetenser är i sin tur indelade i tre dimensioner eller 
kunskapsområden. Dessa kunskapsområden utgörs av: 1) Kunskaper och färdigheter, 
2) Riskhöjande faktorer och 3) Självkännedom. 

För att bli en trafiksäker förare måste man ha utvecklat kompetenser på alla nivåer i 
matrisen och inom alla kunskapsområden (Hatakka m.fl., 2002; Gregersen, Falkmer & 
Sommer, 2004). Nyberg (2007) påpekar dock att GDE-matrisen beskriver bilkörning 
generellt, vilket kan skapa svårigheter när det gäller individuella personers bilkörning. 
Författaren hänvisar i detta sammanhang till Hernetkoski och Keskinen (2003). 

 

Den nya kursplanen 

I den nya svenska kursplanen ingår de fyra hierarkiska nivåerna som finns i GDE-
matrisen. Däremot finns i den nya kursplanen endast två kunskapsområden, nämligen 
Teori och färdighet respektive Självvärdering, medan det tredje kunskapsområdet, 
Riskhöjande faktorer, inte är uttalat. Istället är det integrerat inom både Teori och 
färdighet och Självvärdering (jfr Sundström, 2004). Här ska poängteras att kunskaps-
området Självvärdering är ett nytt inslag i den nya kursplanen, vilket inte fanns med i 
den gamla kursplanen.  

Liksom den svenska kursplanen för körkort B grundar sig den norska kursplanen på 
GDE-matrisen. I Norge har man ett stegvist förarutbildningssystem bestående av fyra 
steg med 36 obligatoriska lektioner. I den norska förarutbildningen ingår att om en 
förarkompetens inte går att testas på ett korrekt sätt i ett prov, så bör den istället 
säkerställas i ett obligatoriskt utbildningsmoment, där läraren bedömer om eleven i 
fråga är redo att gå vidare till nästa steg i utbildningen (Vägtrafikinspektionen, 2008). 
Detta skiljer sig från det svenska förarutbildningssystemet som till stor del är oreglerat 
i och med att den endast innefattar ett obligatoriskt inslag, den s.k. riskutbildningen. 
Sverige skiljer sig i detta fall även från många andra europeiska länder, där det är 
brukligt med fler teoretiska och praktiska obligatorier (Jonsson m.fl., 2003; se 
Sundström, 2004, s. 6). Avsaknaden av ytterligare obligatoriska moment i den svenska 
förarutbildningen medför att det endast är förarprovet som kan avgöra om eleven har 
tillägnat sig de mål och de kompetenser som framhålls i den nationella kursplanen.  

Förändringarna i den nya kursplanen kan ses som utgångspunkt för förändringar i hela 
körkortsprocessen, i alla led och hos alla inblandade aktörer (dvs. trafikskollärare, 
trafikinspektörer, handledare och elever). En förändring som genomsyrar alla led i 
utbildningsprocessen är av stor betydelse, då det är förarutbildningen som har 
möjlighet att påverka blivande körkortstagare till att bli trafiksäkra förare och därmed 
förbättra trafiksäkerheten (se t.ex. Nyberg, 2007). Haslie och Eriksen (2007) påpekar i 
samband med en utvärdering av den nya norska kursplanen att samarbetet med 
trafikskolor, trafikskollärare och elever är av stor betydelse för den nya kursplanens 
genomslag: 

It is essential that the driving teachers adjust the teaching methods in 
accordance with the new curricula and that the learners are motivated and 
follow up the intentions of the curricula (Haslie & Eriksen, 2007, s. 21). 
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Författarna menar att de förändringar som den nya kursplanen innebär kommer att ta 
tid, men att de ändå utgör rätt väg för att minska olyckor där nya förare är inblandade. 
Den nya betoningen på de personliga förutsättningarnas och motivens inverkan på 
förarbeteendet innebär också att metoderna i undervisningen måste anpassas därefter, 
menar Hatakka m.fl. (2002). 

I förarutbildningen formas sålunda morgondagens bilförare, varför utbildningen är en 
mycket viktig faktor i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten. Förändringar i sam-
hället överlag påverkar även utbildningsområdet, då nya behov uppkommer. Det är 
emellertid viktigt att granska om de genomförda förändringarna leder till de önskade 
målen.  

 
1.1 Disposition 
Varje delstudie utgörs av ett separat kapitel. I varje kapitel redogörs för syfte, material, 
metod samt resultat av respektive delstudie. Varje kapitel presenterar även en jäm-
förelse mellan för- och efterstudien. 

Resultaten för de olika delstudierna diskuteras i ett separat kapitel. I det sista kapitlet 
ges slutligen förslag på fortsatt forskning.  
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2 Syfte 
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka om det skett 
förändringar i form av nya eller ändrade fokus i förarutbildningen sedan den nya 
kursplanen infördes den 1 mars 2006. Studien har genomförts i fyra steg i form av fyra 
delstudier, där varje delstudie består av en för- och en efterstudie.  

Delstudie 1: Innehållsanalys av den gamla och den nya nationella kursplanen för 
körkort B  

Delstudie 2: Innehållsanalys av trafikskolors undervisningsplaner 

Delstudie 3: Observationsstudier av teori- och körlektioner på trafikskolor 

Delstudie 4: Intervjuer med nya körkortstagare. 

 

För att besvara syftet har följande mera specifika frågeställningar formulerats i både 
för- och efterstudier: 

Delstudie 1: Var ligger fokus avseende mål och innehåll i förarutbildningen i 
respektive nationell kursplan? Vilka förändringar kan noteras? 

Delstudie 2: Var ligger fokus avseende mål och innehåll i trafikskolornas 
undervisningsplaner? Vilka förändringar kan noteras? 

Delstudie 3: Vilka kunskaper och färdigheter förmedlas till eleven av trafikskolorna 
och på vilket sätt förmedlas dessa? Vilka förändringar kan noteras? 

Delstudie 4: Vad har nya körkortstagare uppfattat av utbildningen, dvs. vilka budskap 
och lärdomar anser man att utbildningen har förmedlat? Vilka 
förändringar i uppfattningar kan noteras? 
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3 Källmaterial och metoder  
3.1 Källmaterial 
De olika delstudierna grundar sig på olika källmaterial. Dessa är: 

• Nationella kursplanen för körkort B: VVFS 1996:168 respektive VVFS 
2006:21 (delstudie 1, för- och efterstudie) 

• Undervisningsplaner från trafikskolor (delstudie 2, för- och efterstudie) 

• Ljudupptagningar och anteckningar från observationer av trafikskolors teori- 
och körlektioner (delstudie 3, för- och efterstudie) 

• Ljudupptagningar och anteckningar från intervjuer med nya körkortstagare 
(delstudie 4, för- och efterstudie). 

 

Källmaterialet för förstudien insamlades i början av år 2006 innan den nya kursplanen 
infördes. Efterstudiens källmaterial insamlades under år 2008 efter det att den nya 
kursplanen införts. Det källmaterial som ligger till grund för varje delstudie beskrivs 
mer ingående i de kapitel som diskuterar respektive delstudie.  

 
3.2 Metoder 
Den föreliggande studien utgörs av en processutvärdering, bestående av fyra delstu-
dier. Delstudierna grundar sig på olika metoder. I de två första delstudierna används 
genomgående innehållsanalys som metod. Även i de två andra delstudierna har inne-
hållsanalys använts, men i huvudsak bygger dessa delstudier på metoder rörande 
observationer respektive intervjuer. I samband med innehållsanalysen har i samtliga 
delstudier GDE-matrisen använts som analysinstrument.  

Nedan presenteras de olika metoder som ingått i studien. Metoderna beskrivs mer 
ingående i de kapitel som diskuterar respektive delstudie. 

 

Processutvärdering  
Med processutvärdering menas att en pågående verksamhets funktion följs och 
dokumenteras, där både svagheter och styrkor belyses. Detta i sin tur kan ske utifrån 
flera olika metoder (jfr Parmander, 2005). I föreliggande studie utgörs den studerade 
verksamheten av den svenska förarutbildningen.  

I processutvärderingar spelar de olika aktörernas tolkningar och interagerande en stor 
roll. Processen är därmed komplex i sin natur, vilket medför att man inte kan använda 
sig av standardlösningar (Parmander, 2005). Som utvärderingsunderlag kan t.ex. 
intervjuer, dokumentanalys och observationsstudier användas (Patton, 2002).  
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Föreliggande processutvärdering av kursplan B är uppdelad i fyra delstudier, vilka 
också kan ses som olika länkar i utbildningskedjan, från kursplan till elev.4

Varje delstudie består av en för- och en efterstudie för att se om det har skett föränd-
ringar i förarutbildningen i och med den nya kursplanens införande. Jämförelsen 
mellan för- och efterstudie åskådliggör inte enbart om det har skett förändringar i 
utbildningen sedan den nya kursplanen införts, utan också var i processen förändringar 
har skett (respektive inte skett).   

 

Innehållsanalys  
Innehållsanalys som metod har valts för delstudie 1 som berör kursplanerna samt 
delstudie 2 som berör trafikskolornas undervisningsplaner. Innehållsanalys har även 
använts i delstudie 3 som berör observationer av trafikskolors undervisning samt i 
delstudie 4 som berör intervjuer med nya körkortstagare. I de två senare delstudierna 
är det resultaten från observationerna respektive intervjuerna som ytterligare har 
analyserats med hjälp av innehållsanalys.  

Innehållsanalys är en metod som framförallt används när man vill räkna förekomsten 
av vissa ord på företeelser i en text. Det som studeras och kvantifieras är det s.k. 
manifesta innehållet (Bergström & Boréus, 2002). Bergström och Boréus (2002, s. 46) 
skriver t.ex. ”Om man vill finna mönster i större textmängder eller jämföra olika slags 
texter eller textmängder från olika tidpunkter använder man ofta någon typ av inne-
hållsanalys”. Innehållsanalys möjliggör med andra ord en överblick av materialet och 
skapar också underlag för jämförelse. Men det är viktigt att poängtera att det ändå 
alltid förekommer någon form av subjektiv tolkning i samband med innehållsanalys 
och kategorisering, trots dess kvantitativa karaktär (jfr Widerberg, 2002).  

För att möjliggöra kodning/kategorisering av materialet i samband med innehålls-
analys används ett analysinstrument (Bergström & Boréus, 2002). I föreliggande 
studie har GDE-matrisen fungerat som analysinstrument. Med hjälp av de 
rubriker/punkter över förarkompetenser som finns beskrivna i matrisen har materialet i 
kursplanerna och trafikskolornas undervisningsplaner kategoriserats. Även 
observations- och intervjumaterialet har kategoriserats på detta sätt.  

Innehållsanalys innefattar oftast att en högre frekvens av någon företeelse i ett material 
får betydelsen av att vara viktigare än andra företeelser i det specifika sammanhanget. 
Men är frekvensräknande av aspekter (i detta fall förarkompetenser) rättvisande? 
Bergström och Boréus (2000) påpekar att detta inte alltid är fallet. Författarna tar som 
exempel att innehållet i ett enda politikeruttalande kan få vittgående konsekvenser om 
det t.ex. avviker markant från mer vanliga uttalanden. Den föreliggande studiens 
metodik med att räkna antal gånger som moment/aspekter förekommer i de olika 

                                                 
4 I denna studie har de komponenter i förarutbildningsprocessen som utgörs av riskutbildningen och 
förarproven inte undersökts. Studien är specifikt inriktad mot förändringar i kursplan B och en 
utvärdering av riskutbildningen har inte varit aktuell i detta sammanhang då det inte finns någon 
koppling till eventuella effekter av en utökad riskutbildning. En utvärdering av riskutbildningen, som 
har en egen kursplan, har istället genomförts i en separat undersökning inom det större forsknings-
projekt rörande förarutbildningen som även föreliggande studie ingår i (se bilaga 2). Vad gäller 
förarproven har till viss del detta behandlats i samband med föreliggande intervjustudie; flera av de 
intervjuade har tagit upp olika aspekter om just förarproven. Ett flertal undersökningar rörande 
förarproven har även genomförts vid Umeå universitet, Institutionen för beteendevetenskapliga 
mätningar (se Umeå universitet, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, 2009). 

VTI rapport 665  17



 

källmaterialen avses ge en bild av spridning och fokus av förarutbildningens budskap. 
Men studien har inte kunnat klarlägga vilken tyngd som t.ex. en lärare lägger in i ett 
budskap utifrån antalet gånger som han eller hon talar om företeelsen ifråga, vilket är 
en brist. För att kunna ringa in och klargöra en sådan problematik skulle studien även 
behövt bestå av djupintervjuer med bl.a. trafikskollärare, vilket dock inte har varit 
möjligt inom studiens ramar. Detta är däremot något som bör göras i en framtida 
studie. Här ska också påpekas att ovan beskrivna metodik med frekvensräknande inte 
har varit aktuell för delstudie 4, intervjuer med nya körkortstagare. Antalet respon-
denter har varit allt får lågt för att möjliggöra en sådan kvantifiering. Istället har 
resultaten från den kvalitativa analysen av intervjumaterialet diskuterats i relation till 
GDE-matrisen och dess förarkompetenser.   

 

GDE-matrisen som analysinstrument för innehållsanalys 
I samtliga delstudier har GDE-matrisen använts som analysinstrument5. De rubriker/-
punkter som finns representerade i de tolv cellerna i matrisen (se Tabell 1) är exempel 
på vad som kännetecknar den givna kompetensen i cellen. Med dessa rubriker/punkter 
som riktlinjer har det aktuella materialet i samtliga delstudier kategoriserats. Beroende 
av delstudiernas olika karaktär avseende både material och metod finns vissa varia-
tioner i kategoriseringsarbetet, vilka redovisas i respektive delstudies metoddel. 

GDE-matrisen är generell i sin utformning för att möjliggöra flexibilitet och töjbarhet. 
Just detta faktum innebär paradoxalt nog att det kan förekomma svårigheter i bedöm-
ningarna av hur ett specifikt delmål i kursplan eller undervisningsplan ska kategori-
seras. Detsamma gäller för aspekter/kategorier som tas upp i undervisningen liksom 
även i nya körkortstagares uttalanden i intervjuerna. Studiens syfte har dock inte varit 
att i första hand kategorisera källmaterialet fullständigt korrekt i matrisens celler. 
Däremot avser studien ge en övergripande bild av innehåll och mål i kursplaner, 
undervisningsplaner, teori- och körlektioner samt nya körkortstagares uppfattningar 
(jfr Bergström & Boréus, 2000).  

Kategorisering innebär alltid i någon form en subjektiv bedömning. Det är av stor 
betydelse att de som bedömer materialet gör det på samma sätt i så hög grad som 
möjligt, dvs. att det finns en intersubjektivitet i analysarbetet (jfr Bergström & Boréus, 
2000). Risken är annars att olika resultat snarare kan bero på olika personers bedöm-
ningar än att det finns skillnader i materialet. Inledningsvis har därför samtliga 
personer som arbetat med analyserna diskuterat hur materialet kan kategoriseras 
utifrån GDE-matrisen. Därefter har individuella tolkningar/kategoriseringar gjorts på 
ett urval av materialet och som sedan jämförts. När det under analysarbetets gång med 
respektive delstudie har uppstått oklarheter rörande kategoriseringen har ytterligare en 

                                                 
5 I projektets inledande fas fanns en idé om att skapa ett analysinstrument genom att först analysera 
innehållet i de båda kursplanerna. Identifierade kategorier avsågs sedan användas som analysinstrument 
i de övriga tre stegen/delstudierna så att en jämförelse kunde göras och en eventuell ”röd tråd” följas 
från kursplan till körkortstagare. Med anledning av att den nya kursplanen till stor del är utformad efter 
de tankar som ligger bakom GDE-matrisen sågs istället en möjlighet till att använda matrisen som 
analysinstrument, med dess kategoriseringar av olika förarkompetenser. Tanken var att redan från 
början erhålla ett analysinstrument som skulle kunna användas genomgående i alla delstudierna. I 
samband med innehållsanalysen i delstudie 1, om kursplan B, kunde det också konstateras att den nya 
kursplanens moment och delmål till mycket stor grad sammanföll med GDE-matrisens förarkompe-
tenser. En jämförelse mellan de två kursplanerna avsågs kunna åskådliggöra både skillnader och likheter 
kursplanerna emellan, liksom även i de övriga delstudierna i undersökningen.  
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eller flera personer gjort en bedömning för att slutligen nå en gemensam uppfattning. 
Att göra detta konsekvent, dvs. utföra en dubbelkodning av hela källmaterialet, har 
emellertid inte varit möjligt inom projektets ramar.  

I huvudsak har kategoriseringsarbetet för ett delprojekt utförts av en forskare. För att 
öka intrasubjektiviteten, dvs. en persons konsekvens i analysmaterialet, har det i 
analysarbetet även förekommit att en och samma bedömare har utfört en 
dubbelkodning av det aktuella källmaterialet (jfr Bergström & Boréus, 2000).  

I de olika delstudierna har ett antal aspekter/kategorier noterats som inte på något 
självklart sätt kan placeras in GDE-matrisen. Miljöaspekter är ett exempel på detta, 
bl.a. vad avser miljömedveten körning. En sådan aspekt skulle möjligen kunna 
placeras in i matrisen så som en förarkompetens som handlar om fordonsmanövrering. 
Men risken vore då att dessa aspekter skulle tendera att försvinna tillsammans med 
andra förarkompetenser i matrisen rörande, i detta fall, fordonsmanövrering. På 
liknande sätt skulle möjligen miljöaspekter som handlar om att t.ex. välja lämplig 
färdväg utifrån miljöhänsyn kunna placeras in i cellen Kunskaper och färdigheter–
Resande och bilkörning. Genom att istället diskutera dessa aspekter separat lyfts de 
fram på ett tydligare sätt.  

Trots betoningen på intersubjektivitet och intrasubjektivitet innebär detta analysför-
farandet att olika forskare kan ha tolkat t.ex. en företeelse på olika sätt och därmed 
kategoriserat in den i olika celler i matrisen. Flera observatörer och uttolkare har ingått 
i studien, som pågått under fyra år. Det är mycket möjligt att en bättre samsyn och 
tolkning av materialet skulle ha uppnåtts om endast en eller två forskare genomfört de 
olika delstudierna. Trots dessa brister finns en stor styrka med detta analysförfarande: 
att använda GDE-matrisen som analysinstrument har gett en överblick av de olika 
delarna i utbildningskedjan.  

 

Observationer 
För att få kunskap om vad som förmedlas till körkortstagare har observationer av 
trafikskolors undervisning valts som metod i delstudie 3. Kvalitativa observationer är 
en metod som är användbar då man vill undersöka ett avgränsat och tillgängligt 
geografiskt område (jfr Repstad, 1999). I delstudie 3 har teori- och körlektioner för 
körkort B vid fyra olika trafikskolor i en mellanstor svensk stad observerats. Observa-
tionerna i denna studie har dock även en kvantitativ inriktning, eftersom påträffade 
förarkompetenser/aspekter i observationsmaterialet har kvantifierats med hjälp av 
GDE-matrisen i både för- och efterstudien. Syftet med detta har varit att skapa en 
kompletterande bild till den kvalitativa analysen av observationerna. De kvantifierade 
förarkompetenserna/aspekterna i form av staplar i figurer illustreras och förklaras med 
citat och anteckningar från olika observationstillfällen, och omvänt ger figurerna en 
mer övergripande bild av det kvalitativa källmaterialet. 

 

Intervjuer  
I delstudie 4 är syftet att få kunskap om nya körkortstagares uppfattningar av vad 
förarutbildningen förmedlar för budskap och lärdomar. I detta sammanhang har 
kvalitativa intervjuer setts som lämplig metod. Kvalitativa intervjuer innebär unika 
samtal och är en metod som används då man vill ”få fram människors förståelse av 
fenomenet” (Widerberg, 2002, 16f). Det är också viktigt att kvalitativa studier och 
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utvärderingsarbeten inte styrs av förutbestämda hypoteser. Istället ska undersök-
ningarna utgå från respondenternas egna berättelser (Patton, 2002). Detta har också 
varit speciellt gällande för delstudie 4, där intervjuguiden har legat till grund för mötet 
mellan respondent och intervjuare (se bilaga 10). Även i intervjustudien har GDE-
matrisen använts för att ytterligare belysa intervjustudiens resultat. 
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4 Delstudie 1: Innehållsanalys av kursplan B 
4.1 Syfte 
Syftet med denna delstudie är att genom innehållsanalys av den gamla och den nya 
nationella kursplanen för körkort B, undersöka var fokus ligger gällande krav på mål 
och innehåll i respektive kursplan. Syftet är också att utifrån resultaten av de båda 
innehållsanalyserna beskriva hur de två kursplanerna skiljer sig från varandra, dvs. 
vilka förändringar som har skett. 

 
4.2 Källmaterial 
Källmaterialet i denna studie består av den gamla kursplanen för B-körkort (VVFS 
1996:168) respektive den nya kursplanen (VVFS 2006:21). De två kursplanerna 
beskrivs nedan.  

 

Den gamla kursplanen 
Enligt den gamla kursplanen skulle förarutbildningen innehålla 9 olika moment. Dessa 
var i sin tur uppdelade i två målområden, Teoriutbildning respektive Körutbildning.  

De moment som ingick i Teoriutbildningen var: 

• Fordonskännedom 

• Trafikregler 

• Trafikens förrädiska situationer 

• Människans begränsade förmåga 

• Komplettering och tillämpning av vissa bestämmelser. 

 

De moment som ingick i Körutbildningen var: 

• Fordonskännedom 

• Manövrering 

• Körning i trafik 

• Körning under särskilda förhållanden. 

 

Varje moment var indelat i ett flertal detaljerade och specificerade delmål, där det 
framgick vad eleven skulle kunna efter varje genomfört moment. För Teoriutbild-
ningen fanns 247 delmål, medan Körutbildningen hade 170 delmål. Sammantaget 
innehöll den gamla kursplanen således 417 delmål. 

Moment och mål presenterades i kursplanen i en modell där även ett övergripande mål 
fanns formulerat:  

Skapa sådana attityder, kunskaper och färdigheter som krävs för att uppfylla 
samhällets krav på ett riktigt trafikuppträdande (VVFS 1996:168, s. 1). 
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Den nya kursplanen 
De fyra moment som beskrivs i den nya kursplanen för B-körkort är: 

• Manövrering, fordon och miljö 

• Körning i olika trafikmiljöer 

• Resande med bil i speciella sammanhang 

• Personliga förutsättningar och mål. 

 

Dessa moment är i sin tur uppdelade i två kunskapsområden, Teori och färdighet 
respektive Självvärdering.  

I den nya kursplanen finns sammantaget 50 delmål. Eleven ska genom ett pedagogiskt 
upplägg i form av kunskapsområdena Teori och färdighet respektive Självvärdering 
uppfylla dessa delmål för respektive moment. Varje enskilt moment består därmed av 
delmål dels gällande Teori och färdighet, dels gällande Självvärdering.  

I den nya kursplanen presenteras inledningsvis varje moment med ett övergripande 
syfte (dvs. det aktuella momentets övergripande mål). De delmål som ska leda till det 
uppsatta syftet formuleras med hjälp av aktiva verb som beskriver elevens egen 
aktivitet. Vad gäller kunskapsområdet Teori och färdighet är t.ex. delmålen nådda när 
eleven återger..., redogör för..., utför..., uppvisar..., använder..., identifierar..., 
bedömer..., tillämpar..., anpassar..., förutser..., visar.... När det gäller kunskapsområdet 
Självvärdering används istället formuleringar med aktiva verb där eleven bedömer..., 
värderar..., accepterar... Exempel på uppnådda mål gällande kunskapsområdet 
Självvärdering (som inte fanns med i den gamla kursplanen) är när eleven: 

• ”… bedömer sin förmåga att manövrera bilen” (moment 1, Manövrering, 
fordon och miljö) 

• ”… värderar sin förmåga att stå emot effekterna av grupptryck (moment 4, 
Personliga förutsättningar och mål) 

• ”… accepterar ett kritiskt tänkande om det egna körbeteendet (moment 2, 
Körning i olika trafikmiljöer). 

 
4.3 Metod 
Innehållsanalys 
Materialet i form av de två kursplanerna har bearbetats med hjälp av innehållsanalys. 
Detta har inneburit att innehållet har kategoriserats samt kvantifierats.  

 

Analysinstrument 

Som hjälp vid kategorisering har GDE-matrisen använts som analysinstrument (se 
vidare om GDE-matrisen i kapitel 3, Källmaterial och metoder).  
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Analysförfarande 
I ett första steg i kategoriseringsarbetet har vardera kursplanens moment och delmål 
jämförts med de i GDE-matrisen uppställda förarkompetenserna och kunskapsom-
rådena. I detta sammanhang har de olika rubrikerna i GDE-matrisens och de i varje 
cell givna exemplen i form av punkter, varit till stor hjälp och vägledning för att skriva 
in varje delmål från respektive kursplan under passande kompetens (cell) i matrisen. 
Varje kursplans delmål har således placerats in i varsin GDE-matris (för rubrikerna i 
matrisen samt olika exempel på förarkompetenser se ovan, Tabell 1). 

Under arbetet med kategoriseringen har det i kursplanerna påträffats aspekter som inte 
har passat in i GDE-matrisen. Dessa har inte åsidosatts utan presenteras separat. 

I de fall som osäkerhet har uppstått gällande placeringen av kursplanernas delmål i 
matrisen har dubbelkodning genomförts av ytterligare en person (se även kapitel 3, 
Källmaterial och metoder).  

I ett andra steg i analysarbetet har delmålen i varje ifylld GDE-matris kvantifierats och 
sammanställts i varsin figur. Detta har möjliggjort en jämförelse av de två olika 
kursplanerna, där förändringar i form av t.ex. utvidgning eller minskning av fokus 
avseende mål och innehåll i förarutbildningen kan åskådliggöras (jfr Bergström & 
Boréus, 2000).  

Nedan följer resultaten av innehållsanalyserna av de två kursplanerna, beskrivna i två 
separata avsnitt. Varje kursplans innehåll och mål ställs här i relation till GDE-
matrisen och resultaten för respektive kursplan presenteras i varsin figur för att 
åskådliggöra spridningen av delmålen. Slutligen följer ett avsnitt där den gamla och 
den nya kursplanen jämförs.  

 
4.4 Resultat gamla kursplanen 
Gamla kursplanens målområden/matrisens kunskapsområden 
Det finns en påtaglig skillnad mellan den gamla kursplanen och tankarna bakom GDE-
matrisen i det att den gamla kursplanen har en strikt uppdelning i två separata målom-
råden, Teoriutbildning respektive Körutbildning. I GDE-matrisen är dessa två aspekter 
istället integrerade i kunskapsområdet Kunskaper och färdigheter. Utöver Kunskaper 
och färdigheter finns i matrisen ytterligare två kunskapsområden, Riskhöjande faktorer 
och Självkännedom. De aspekter som finns inom matrisens kunskapsområde Risk-
höjande faktorer ingår i den gamla kursplanen under målområdena Teoriutbildning 
respektive Körutbildning. Någon direkt motsvarighet till matrisens kunskapsområde 
Självkännedom finns däremot inte i den gamla kursplanen. I den gamla kursplanen 
finns visserligen i Teoriutbildningen momentet ”Människans begränsade förmåga” 
samt momentet ”Trafikens förrädiska situationer”. Dessa moment berör dock inte 
specifikt elevens reflekterande av egna förmågor, utan handlar mer allmänt om t.ex. 
människans begränsade förmåga, bl.a. rörande förutseende, tolkningar och beslut, 
motorik samt personlig mognad. 

 

Gamla kursplanens moment/matrisens förarkompetenser 
Utifrån en kategorisering av den gamla kursplanens nio moment, med hjälp av GDE-
matrisens indelning av fyra nivåer av förarkompetenser, märks i den gamla kursplanen 
en påtaglig tyngdpunkt av moment i de två nedersta nivåerna av förarkompetenser i 
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matrisen, dvs. Fordon och fordonsmanövrering respektive Körning i/hantering av 
trafiksituationer. Ett av den gamla kursplanens moment, Komplettering och 
tillämpning av vissa bestämmelser, kan placeras in i de tre lägre nivåerna av 
förarkompetenser i matrisen, dvs. Fordon och fordonsmanövrering, Körning 
i/hantering av trafiksituationer samt Resande och bilkörning. 

 

Gamla kursplanens delmål/matrisens förarkompetenser och kunskapsområden 
I Figur 1 syns den gamla kursplanens kvantifierade delmål, inplacerade i matrisen. 
Figuren visar att det finns en betydligt större andel delmål i matrisens cell Kunskaper 
och färdigheter–Körning i/hantering av trafiksituationer än i någon annan cell. Därefter 
förekommer de flesta delmålen främst i cellen Kunskaper och färdigheter–Fordon och 
fordonsmanövrering. Detta skapar en stor kontrast till det faktum att det endast finns 
två delmål (0,5 %) som passar in under kunskapsområdet Självkännedom, gällande 
förarkompetenser som avser Körning i/hantering av trafiksituationer. Det ena delmålet 
handlar om hur man för att minska olycksrisken ska inta beredskap och ta hänsyn till 
bl.a. ”egen erfarenhet och rutin”. Det andra delmålet handlar om attityder, bl.a. ska 
eleven visa gott omdöme genom att ”inse att man själv är ovan trafikant”. 

 

Kunskaper och
färdigheter Riskhöjande

faktorer Självkännedom

Fordon och fordonsmanövrering

Körning i/hantering av trafiksituationer

Resande och bilkörning

Personliga livsförutsättningar och
strävanden
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Figur 1  Andel delmål i den gamla kursplanen, kategoriserade utifrån GDE-matrisens 
förarkompetenser. 
 

Här ska betonas att 46 delmål har kunnat placeras på fler ställen än ett i matrisen. Detta 
har medfört att summan av de inplacerade delmålen i matrisen är högre än det antal 
delmål som finns uttryckt i den gamla kursplanen. Ett exempel på delmål som kan 
placeras på flera ställen i matrisen är: ”... redogöra för användning av annan skydds-
utrustning i fordonet och risker vid felanvändning” (ur moment 9, Komplettering och 
tillämpning av vissa bestämmelser). Detta delmål kan placeras både i cellen Kunskaper 
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och färdigheter–Fordon och fordonsmanövrering och i cellen Riskhöjande faktorer–
Fordon och fordonsmanövrering. 
 

Delmål i gamla kursplanen som inte passar in i matrisen  
Ett antal delmål (42 stycken) i den gamla kursplanen har varit svåra att placera in i 
GDE-matrisen. (Några av dessa delmål kan dock placeras in i matrisen, med då med 
anledning av att delmålet i fråga tar upp ytterligare aspekter.) 

Utifrån de aspekter, som inte återges i matrisen, kan följande fyra kategorier 
identifieras: 

 

• Miljöaspekter/hälsa 

Omfattar sammanlagt 24 delmål. 

Exempel ur moment 5, Trafikens förrädiska situationer: ”… känna till cancerfall 
relaterade till luftföroreningar”. 

Exempel ur moment 3, Trafikregler: ”… förklara begreppen reserverat körfält, 
vägtrafikant, reaktionssträcka, bromssträcka, stoppsträcka, planerad körning, 
avsökningsområde, defensiv körning, miljöanpassad körning”. 

 

• Agerande vid olycka 
Omfattar sammanlagt 3 delmål. 

Exempel ur moment 9, Kompletteringar och tillämpningar av vissa bestämmelser: ”… 
redogöra för förares skyldigheter som haft del i trafikolycka”. 

 

• Människans sinnen 
Omfattar sammanlagt 2 delmål, varav 1 delmål kan placeras in på flera ställen i 
matrisen. 

Exempel ur moment 7, Människans begränsade förmåga: ”… beskriva hur seendet 
fungerar i trafiken med avseende på direktseende/periferiseende, mörkerseende/-
bländning/siktsträckor, synnedsättning”. 

 

• Övrigt 

Omfattar sammanlagt 13 delmål. 

Exempel ur moment 7, Människans begränsade förmåga: ”… förklara varför repetition 
och överinlärning är viktiga moment såväl under utbildningen som för den framtida 
utvecklingen”. 
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4.5 Resultat nya kursplanen 
Nya kursplanens kunskapsområden/matrisens kunskapsområden 
Den nya kursplanens två kunskapsområden, Teori och färdighet respektive Själv-
värdering, finns återgivna i två av GDE-matrisens kunskapsområden, nämligen 
Kunskaper och färdigheter respektive Självkännedom. Det märks här en klar överens-
stämmelse mellan den nya kursplanen och GDE-matrisen avseende införandet och 
betoningen av aspekter som självkännedom/självvärdering och kritiskt tänkande vad 
gäller den egna körningen.  

I den nya kursplanen finns däremot inte en direkt motsvarighet till matrisens kunskaps-
område Riskhöjande faktorer. Men detta innebär inte att riskaspekten saknas i den nya 
kursplanen, utan istället är den integrerad i kursplanens två kunskapsområden, Teori 
och färdigheter respektive Självvärdering. Inom moment 3, Resande med bil i speciella 
sammanhang, finns t.ex. under kunskapsområdet Teori och färdighet följande delmål: 
”… redogör för hur olika väglag påverkar förarbeteende och trafiksäkerhet”. Under 
samma moment finns även ett exempel under kunskapsområdet Självvärdering: ”… 
bedömer hur egna val och motiv till resande och bilkörning kan påverka det egna 
förarbeteendet och trafiksäkerheten samt miljön”. Dessa delmål kan placeras i matri-
sens kunskapsområde Riskhöjande faktorer.  

De olika nivåerna och kolumnerna i GDE-matrisen, dvs. förarkompetenser och 
kunskapsområden, hänger samman och är beroende av varandra. Samtliga kompe-
tenser behövs för att man ska bli en trafiksäker förare. På samma sätt är den nya 
kursplanen utformad, i det att kunskapsområdena Teori och färdigheter respektive 
Självvärdering är aspekter som ska finnas med i varje angivet moment i förarutbild-
ningen. Det framkommer klart både i GDE-matrisen och i den nya kursplanen att de 
olika förarkompetenserna/delmålen ska vara integrerade med varandra. 

 

Nya kursplanens moment/matrisens förarkompetenser 
Den nya kursplanens fyra moment (Manövrering, fordon och miljö; Körning i olika 
trafikmiljöer; Resande med bil i speciella sammanhang; Personliga förutsättningar och 
mål) motsvaras av de fyra olika nivåerna av förarkompetenser som finns i GDE-
matrisen (Fordon och fordonsmanövrering; Körning i/hantering av trafiksituationer; 
Resande och bilkörning; Personliga livsförutsättningar och strävanden). Här finns 
således en direkt koppling mellan den nya kursplanen och GDE-matrisen. 

 

Nya kursplanens delmål/matrisens förarkompetenser och kunskapsområden 
Av den nya kursplanens 50 delmål har sex delmål kunnat placeras på fler ställen i 
matrisen. Exempelvis har delmålet ”... redogör för faktorer som påverkar bilens 
köregenskaper såväl positivt som negativt” (ur moment 1, Manövrering, fordon och 
miljö) placerats in dels i cellen Kunskaper och färdigheter–Fordon och fordons-
manövrering, dels i cellen Riskhöjande faktorer–Fordon och fordonsmanövrering.  

I sin helhet påvisas en relativ jämn fördelning av den nya kursplanens delmål i 
matrisens olika celler. Det är likväl märkbart att i den nya kursplanen finns en tyngd-
punkt i matrisens nedre och vänstra hörn, dvs. de två nedre nivåerna Fordon och 
fordonsmanövrering respektive Körning i/hantering av trafiksituationer och i de celler 
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som avser matrisens kunskapsområde Kunskaper och färdigheter. Fördelningen av den 
nya kursplanens delmål i GDE-matrisen redovisas i Figur 2. 
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Figur 2  Andel delmål i den nya kursplanen, kategoriserade utifrån GDE-matrisens 
förarkompetenser. 

 

I den nya kursplanens moment 4 (Personliga förutsättningar och mål) återfinns ett 
delmål som lyder: ”... redogör för hur olika val av transportslag kan påverka trafik-
säkerhet och miljö”. Utifrån rubriceringen i kursplanen tycks detta delmål bäst passa in 
i matrisens cell Kunskaper och färdigheter–Personliga livsförutsättningar och strävan-
den. Men eftersom delmålet handlar om val av färdsätt har det i analysen istället 
placerats in i matrisens cell Kunskaper och färdigheter–Resande och bilkörning. Detta 
är det enda delmålet i den nya kursplanen som har fått en annan plats i matrisen vad 
gäller förarkompetenser; övriga delmål har kunnat föras över på ett konsekvent sätt så 
att den nya kursplanens delmål överensstämmer med matrisens förarkompetenser. 
 

Delmål i nya kursplanen som inte passar in i matrisen 
Liksom i den gamla kursplanen förekommer i den nya kursplanen några delmål som 
inte helt enkelt kan placeras in i GDE-matrisen, sammanlagt 11 stycken. Dessa kan 
kategoriseras som: 

 

• Miljöaspekter/hälsa  
Omfattar sammanlagt 9 delmål. 

Exempel ur moment 2, Körning i olika trafikmiljöer: ”… använder en körteknik som 
medför låg bränsleförbrukning”. 
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Fem av dessa delmål är integrerade med andra aspekter, t.ex. trafiksäkerhet eller förar-
beteende, och hamnar därför under förarkompetenser i matrisen gällande dessa.  

 

• Agerande vid olycka 
Omfattar sammanlagt 2 delmål. 

Exempel ur moment 2, Körning i olika trafikmiljöer: ”… värderar sin förmåga att ge 
första hjälpen och kunna vidta rätt åtgärder vid en trafikolycka”. 

 
4.6 Jämförelse mellan den gamla och den nya kursplanen 
Mindre detaljerad kursplan och integrerad teori och praktik 

Den nya kursplanen är mindre detaljerad än förut (fyra moment istället för nio; 
50 delmål istället för 417). Vidare är teori och praktik integrerade i den nya kurs-
planen, vilket inte var fallet med den gamla kursplanen.  

De identifierade behoven av en mindre detaljerad kursplan, där praktik och teori är 
integrerat, kan därför sägas ha infriats (jfr Vägverket, 2002). 

 

Självvärdering 

I den nya kursplanen har kunskapsområdet Självvärdering införts och som ska ingå i 
samtliga moment. Vikten av självvärdering, att t.ex. inse sina egna personliga begräns-
ningar i olika sammanhang i samband med bilkörning, är en stor förändring i den nya 
kursplanen. Självvärdering har formulerats som ett helt nytt kunskapsområde, parallellt 
med kunskapsområdet Kunskaper och färdigheter.  

Självvärdering som ett separat kunskapsområde saknas i den gamla kursplanen.  

 

Spridningen av förarkompetenser 

Tyngdpunkten på mål i den gamla kursplanen berör förarkompetenser i matrisens cell 
Kunskaper och färdigheter–Körning i/hantering av trafiksituationer. Tyngdpunkten i 
den nya kursplanen ses i första hand i cellen Kunskaper och färdigheter–Fordon och 
fordonsmanövrering. Men stort fokus finns även på Kunskaper och färdigheter–
Körning i/hantering av trafiksituationer. De höga staplarna på de nedre nivåerna i 
matrisen finns kvar i den nya kursplanen.  

Den stora skillnaden är att spridningen av de olika förarkompetenserna i matrisens 
celler är betydlig större än vad som gäller för den gamla kursplanen: fokus har 
utvidgats. Speciellt gäller detta för de förarkompetenser som återges inom matrisens 
kunskapsområde Självkännedom. Tankarna bakom GDE-matrisen är att man som 
förare ska ha kunskaper och färdigheter inom alla förarkompetenser i matrisen. Enligt 
delstudiens resultat tycks dessa tankegångar blivit överförda i den nya kursplanen, just 
med anledning av spridningen över de olika cellerna i matrisen.  
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5 Delstudie 2: Innehållsanalys av undervisningsplaner 
5.1 Syfte 
Syftet med denna delstudie är att granska vilka fokus som finns i trafikskolors 
undervisningsplaner samt huruvida det skett några förändringar avseende mål och 
innehåll i och med den nya nationella kursplanens införande den 1 mars 2006.     

 
5.2 Källmaterial 
Varje trafikskola är skyldig att upprätta en undervisningsplan. I undervisningsplanen 
beskrivs syftet och målet med undervisningen. Undervisningsplanerna skall sedan 
2009 godkännas av Transportstyrelsen6. Dessförinnan skulle de skickas till Vägverket 
för godkännande. Samtliga undervisningsplaner i denna delstudie har således blivit 
godkända av Vägverket.   

Källmaterialet för delstudien består av undervisningsplaner från trafikskolor i hela 
Sverige (totalt 511 undervisningsplaner, för- och delstudie sammantaget).   

 
5.3 Metod 
Innehållsanalys 
Fokus i undervisningsplanerna har granskats med hjälp av innehållsanalys. I detta 
sammanhang har aspekter/företeelser kvantifierats med hjälp av GDE-matrisen som 
analysinstrument (se vidare nedan).  

 

Urval 
I februari 2006 skickade VTI ut en förfrågan till Sveriges alla förarenheters kontor 
(totalt 31 stycken), där varje kontor ombads skicka undervisningsplaner från fem 
trafikskolor till VTI (se bilaga 3). På motsvarande sätt insamlades undervisningsplaner 
under våren 2008 (se bilaga 4).  

Här ska poängteras att de olika förarenheterna inte har skickat in undervisningsplaner 
för samma trafikskolor vid de två aktuella tillfällena; syftet har inte heller varit att 
jämföra förändringar för en och samma trafikskola. Istället har materialet i sin helhet, 
för vardera perioden, studerats.  

Eftersom vissa trafikskolor enbart ger utbildning rörande den praktiska delen av 
utbildningen saknas undervisningsplaner för den teoretiska delen i dessa fall.  

I materialet till efterstudien 2008 har ofta kravspecifikationer inskickats. De ger en 
detaljerad beskrivning av hur momenten ska genomföras. Kravspecifikationerna har, 
med något enstaka undantag, inte beaktats i denna genomgång. Anledningen är att de 
inte har ansetts tillföra något ytterligare för analysen baserad på GDE-matrisen.  

Ibland har en revideringsprocess pågått på grund av att undervisningsplanen inte 
uppfyllt kraven. Detta har framgått ur den blankett som förarenhetskontoret använder 

                                                 
6 Transportstyrelsen är fr.o.m. den 1 januari 2009 en ny myndighet under Näringsdepartementet. I denna 
myndighet förs verksamheten över från Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Järnvägsstyrelsen, 
Vägtrafikinspektionen, Vägverkets Trafikregister samt Vägverkets normgivning och tillsynsverksamhet 
(Transportstyrelsen, 2008). 
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internt vid granskningen och som i några fall har bifogats. På blanketten framgår om 
undervisningsplanen arkiverats eller inte (i det senare fallet krävs revidering). Alla 
undervisningsplaner har emellertid ingått i studien oavsett status. 

Det framkom inte på alla undervisningsplaner vilken trafikskola som upprättat dem, 
men åtminstone 32 trafikskolor var representerade i både för- och efterstudien.  

 

Förstudie 

Om samtliga 31 förarenhetskontor hade sänt in undervisningsplaner från fem trafik-
skolor som bedriver både teoretisk och praktisk förarutbildning, skulle antalet ha 
uppgått till 306 stycken7.  

Totalt har 255 undervisningsplaner skickats in till VTI. Av dessa beskrev 109 den 
teoretiska och 146 den praktiska utbildningen.  

Att alla trafikskolor inte erbjuder teoretisk utbildning kan delvis förklara att antalet 
blev lägre. Dessutom föreligger risk att uppmaningen i VTI:s brev misstolkades; det 
angavs nämligen inte uttryckligen att undervisningsplaner för både den teoretiska och 
praktiska utbildningen skulle skickas till VTI. Från tre kontor har endast undervis-
ningsplaner över den praktiska utbildningen inkommit. Handläggarna på dessa kontor 
kan sålunda ha antagit att VTI efterfrågade endast den ena typen av undervisnings-
planer.  

Av de 255 undervisningsplanerna var 14 inte kompletta, varav 5 teoretiska och 9 prak-
tiska. Vidare ansågs 4 av de återstående 241 undervisningsplanerna inte vara menings-
fulla att analysera enligt det valda tillvägagångssättet eftersom de saknade en struktur 
med avgränsade lektioner vars innehåll beskrevs. Därmed återstod 237 undervisnings-
planer till analysen. Av dessa var 103 teoretiska och 134 praktiska. 

 

Efterstudie 

Om samtliga 31 förarenhetskontor hade sänt in undervisningsplaner från fem trafik-
skolor som bedriver både teoretisk och praktisk förarutbildning, skulle antalet ha 
uppgått till 307 stycken (ytterligare en trafikskola har tillkommit på Gotland sedan 
förstudien). 

Som underlag till efterstudien har VTI tagit del av 281 undervisningsplaner som 
bygger på den nya kursplanen. Av dessa beskrev 133 den teoretiska och 148 den 
praktiska utbildningen. Från alla förarenhetskontor har, till skillnad från i förestudien, 
undervisningsplaner över både den teoretiska och praktiska utbildningen inkommit. 

Av de 281 undervisningsplanerna var 5 ofullständiga, varav 3 teoretiska och 2 
praktiska. Vidare ansågs 2 av undervisningsplanerna inte vara meningsfulla att 
analysera enligt det valda tillvägagångssättet (jfr ovan, förstudien). Därmed återstod 
274 undervisningsplaner till analysen. Av dessa var 129 teoretiska och 145 praktiska. 

                                                 
7 Eftersom det endast finns tre trafikskolor på Gotland år 2006. 
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Analysförfarande 
Analysen avsågs ge en översiktlig bild om var tyngdpunkten legat i matrisen i den 
gamla respektive nya undervisningsplanen. I detta sammanhang har fokus legat på 
mål- och innehållsbeskrivningar samt hur detaljerade dessa är. 

Undervisningsplanerna har i både för- och efterstudien lästs igenom varpå de 
aspekter/moment som förekommit har kategoriserats med hjälp av de förarkompe-
tenser som finns beskrivna i GDE-matrisen (se Tabell 1). GDE-matrisen har i detta fall 
använts som analysinstrument. 

Vid genomgången av undervisningsplanerna har de aspekter/moment som nämnts 
”bockats av” i GDE-matrisens celler i vilka olika områden/övningar listas. Även om 
t.ex. hastighetsanpassning nämns flera gånger i en övning/ett moment, har hastighets-
anpassning endast markerats en gång. Om hastighetsanpassning återkommer i ett 
senare moment, föranleder det naturligtvis en ny markering. 

Områden som inte ansetts vara direkt knutna till bilkörning, t.ex. inlärningsmetodiker, 
försäkringsfrågor och besiktning, har i denna delstudie inte beaktats. 

En GDE-matris fylldes i per trafikskola och lektionstyp (teoretisk eller praktisk). 
Antalet aspekter/moment per lektionstyp noterades liksom när undervisningsplanen 
upprättades. Teoriundervisningen inleds i regel med en informationslektion då 
upplägget på utbildningen gås igenom och eleven ska lära känna trafikskolans rutiner 
m.m. Dessa typer av lektioner har inte beaktats vid analysen såvida inte moment 
relaterade till förarutbildningen behandlas. 

 
5.4 Resultat förstudie 
För drygt hälften av undervisningsplanerna (135 st.; 60 teoretiska och 75 praktiska) 
gick det att avgöra när de upprättades. De var daterade av trafikskolorna eller ankomst-
stämplade av förarenhetskontoren. Flertalet av undervisningsplanerna var från slutet av 
1990-talet eller början av 2000-talet. Drygt tjugo planer var äldre än 10 år. 

Variationen hos de äldre undervisningsplanerna är stor. De kan vara mycket kortfat-
tade, t.ex. endast bestå av kapitelrubriker ur Körkortsboken8, eventuellt kompletterat 
med uppgift på vilken plats övningskörningen är tänkt att genomföras. Målbeskrivning 
och syfte med momenten saknas sålunda. Hela 34 undervisningsplaner eller 14 % av 
237 bestod endast av rubriker (18 % av de teoretiska respektive 16 % av de praktiska). 

Vanligen beskrivs emellertid både mål och syfte med övningen. Den text som presen-
teras har ofta sitt ursprung i Körkortsboken. Texten kan vara helt ordagrann (förekom-
mer även att trafikskolor kopierat sidor ur STR:s kursbok för att sammanställa en 
undervisningsplan), med smärre anpassningar eller formulerad på egen hand.  

Strukturen har för några undervisningsplaner upplevts som rörig. Det kan ha varit svårt 
att se vilka moment som hör till vilken övning.  

Den praktiska undervisningen var i genomsnitt uppdelad i 18 lektioner (antalet 
varierade mellan 8 och 25) medan de teoretiska lektionerna i genomsnitt var 7 till 
antalet (4–20).  

 

                                                 
8 Körkortsboken ges ut av Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR).  
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Moment i undervisningsplanerna 
En översiktlig bild av vilka aspekter/moment som återkom i undervisningsplanerna 
framgår av Figur 4. Figuren har tagits fram genom att summera alla markeringar som 
gjorts totalt i matrisen och sedan beräkna andelen som markerats i respektive cell. 
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Figur 4  Fördelning av undervisningsplanernas innehåll på GDE-matrisens celler. 
Teoretiska och praktiska planen. Förstudien 2006. Bygger på 8 124 noteringar. 

 

Tyngdpunkten i lektionerna lades enligt undervisningsplanerna på att ge färdigheter i 
fordonsmanövrering och att förmedla kunskaper om hur eleven ska klara av att köra i 
olika situationer. Det senare momentet omfattar främst trafikregler, riskmedvetande, 
hastighetsanpassning och fordonets placering på vägen/i körfältet.  

Att värdera sina egna förmågor/kunskaper förekom mycket sparsamt. Vad gäller den 
tredje förarkompetensnivån i matrisen, Resande och bilkörning, var i princip det enda 
som togs upp relaterat till förarens tillstånd och hur resan kunde påverkas av t.ex. 
alkohol, droger och trötthet.  

I de två följande figurerna redovisas resultatet separat för de teoretiska och praktiska 
undervisningsplanerna. 
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Figur 5  Fördelning av undervisningsplanernas innehåll på GDE-matrisens celler. Teoretiska 
planen. Förstudien 2006. Bygger på 2364 noteringar. 
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Figur 6  Fördelning av undervisningsplanernas innehåll på GDE-matrisens celler. Praktiska 
planen. Förstudien 2006. Bygger på 5 760 noteringar. 

I stort sett tas inget upp från de två högre förarkompetensnivåerna i matrisen 
(Personliga livsförutsättningar och strävanden respektive Resande och bilkörning), på 
de praktiska lektionerna enligt undervisningsplanerna.  
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Aspekter som inte passar in i matrisen 
Vid analysen har det också noterats hur ofta miljöfrågor och olyckor (t.ex. olyckstyper 
och hur man ska agera på en olycksplats) tagits upp i undervisningsplanerna. Dessa 
aspekter har inte kunnat placeras in i GDE-matrisen, men kan rubriceras utifrån 
följande kategorier: 

 

• Miljöaspekter 
Miljöaspekten nämndes i genomsnitt 0,83 ggr/plan, sett över både de teoretiska och de 
praktiska undervisningsplanerna.  

 

• Olycksaspekter 
Aspekter relaterade till olyckor nämndes i genomsnitt 0,70 ggr/plan, sett över både de 
teoretiska och praktiska undervisningsplanerna. 

 
5.5 Resultat efterstudie 
För 253 av de 274 analyserade undervisningsplanerna fanns uppgift om när de upp-
rättades. Drygt hälften var från 2006, 39 % från 2007 och resterande från 2008 (9 %). 
Skillnaderna i detta avseende var små beträffande de teoretiska och praktiska 
undervisningsplanerna. 

Jämfört med förstudien har de nya undervisningsplanerna blivit mer omfattande och 
åtföljs ofta av kravspecifikationer. Trafikskolorna har i regel utgått från en mall som 
STR tillhandahåller9 för att ta fram sina undervisningsplaner. Detta gällde särskilt för 
den praktiska undervisningsplanen, där nära 60 % av de genomgångna planernas 
utseende är i enlighet med STR-mallen (inkl. mindre modifieringar). Motsvarande 
andel beträffande de teoretiska undervisningsplanerna var nära 30 %. Det teoretiska 
kursinnehållet är i STR-mallen mycket kortfattat beskrivet. 

En mindre del (8 st. eller 3 %) av undervisningsplanerna utgjordes endast av rubriker 
och saknade därmed mål- och syftebeskrivningar (samtliga dessa var teoretiska). Den 
praktiska undervisningen var i genomsnitt uppdelad i 16 lektioner (antalet varierade 
mellan 8 och 20) medan de teoretiska lektionerna i genomsnitt var 7 till antalet (1–17).  

På motsvarande sätt som i förstudien har en fördelning tagits fram som speglar hur ofta 
olika aspekter tas upp i de teoretiska och praktiska undervisningsplanerna, se Figur 7. 

 

 

                                                 
9 STR erbjuder en mall för undervisningsplaner som anslutna trafikskolor kan hämta på STR:s intranät. 
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Figur 7  Fördelning av undervisningsplanernas innehåll på GDE-matrisens celler. Teoretiska 
och praktiska planen. Efterstudien 2008. Bygger på 17 781 noteringar. 

 

Självvärderandet har fått ett tydligt genomslag, särskilt för den andra nivån av förar-
kompetenserna (Körning i/hantering av trafiksituationer) men även för den första 
nivån (Fordon och fordonsmanövrering).  

Följande två figurer redovisar innehållet i de teoretiska och praktiska undervisnings-
planerna separat: 

 

VTI rapport 665  35



 

Fordon och fordonsmanövrering

Körning i/hantering av trafiksituationer

Resande och bilkörning

Personliga livsförutsättningar och
strävanden

8,1
4,7

3,13,1 4,7
1,1

42,3

10,0

3,3

16,0

2,0
1,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Riskhöjande faktorer

Självkännedom

Kunskaper och 
färdigheter

 

Figur 8  Fördelning av undervisningsplanernas innehåll på GDE-matrisens celler. Teoretiska 
planen. Efterstudien 2008. Bygger på 3 059 noteringar. 
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Figur 9  Fördelning av undervisningsplanernas innehåll på GDE-matrisens celler. Praktiska 
planen. Efterstudien 2008. Bygger på 14 722 noteringar. 
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Ur figurerna ovan framgår att självvärderingar ingår i den praktiska utbildningen i 
större grad än i den teoretiska, vilket är naturligt med tanke på undervisningsformen. 
Det omvända förhållandet gäller, vilket noterades även i förestudien, beträffande de 
två övre förarkompetensnivåerna i matrisen.  

 

Aspekter som inte passar in i matrisen 
Liksom i förstudien påträffades i efterstudien aspekter i undervisningen som inte 
passar in i matrisen, vilka kan kategoriseras på följande sätt: 

  

• Miljöaspekter 

Miljöaspekter nämns i genomsnitt 7 gånger i varje undervisningsplan.  

 

• Olycksaspekter 
Motsvarande uppgift för olyckor är mindre än 1 gång (0,73). 

 
5.6 Förändringar i undervisningsplaner? 
Enhetlighet 

Ett större mått av enhetlighet noterades bland de nya undervisningsplanerna. Anled-
ningen är att trafikskolorna mer frekvent än tidigare använt (direkt eller efter mindre 
modifieringar) mallar från STR både för de teoretiska och praktiska kurserna. 

Den ökade enhetligheten i efterstudien skulle kunna vara ett tecken på en ökad samsyn 
hos trafikskolorna. Men eftersom trafikskolorna använder en färdig mall, är det möjligt 
att eventuella skillnader trafikskolorna emellan inte blir synliggjorda. 

 

Självvärdering 

Den tydligaste förändringen vad gäller innehållet var att nya undervisningsplaner hade 
större inslag av självvärderingsmoment än gamla och att denna skillnad till största 
delen förklaras av hur de praktiska undervisningsplanerna förändrats. Praktiskt taget 
hela skillnaden återfinns för de två lägre nivåerna i GDE-matrisen, där eleven ombeds 
värdera sin förmåga vad gäller grundläggande manövrering av fordonet respektive 
körförmåga både generellt och i riskfyllda situationer. I många av de nya utbildnings-
planerna har dessutom moment tillkommit där eleven ska bedöma sin förmåga att 
utföra kontroller på bilen och sin förmåga att upptäcka risker som är förknippade med 
bilens funktioner. Om varje undervisningsplan undersöks separat, finner man att i ca 
82 % av de teoretiska undervisningsplanerna saknades självvärderingsmoment i för-
studien; motsvarande andel var ca 92 % för de praktiska. I efterstudien var det fort-
farande en stor del av de teoretiska undervisningsplanerna, 60 %, som helt saknade 
självvärderingsuppgifter medan motsvarande andel för de praktiska undervisnings-
planerna endast var 5 %. 
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Spridningen av förarkompetenser 

När fördelningen på matrisens celler för den gamla och nya teoretiska undervisnings-
planerna jämförs, finner man mindre skillnader. På de två högre nivåerna av förar-
kompetenser i GDE-matrisen var förändringarna marginella. Eleven ska dock numera i 
större utsträckning till exempel reflektera över sina motiv när beslut tas om att genom-
föra en bilresa och även fundera på alternativa färdsätt, ibland kopplat till trafiksäker-
het och miljö. Därutöver ska eleven även värdera sin förmåga att motstå grupptryck. 

 

Miljöaspekter 
Miljö nämns betydligt oftare i de nya undervisningsplanerna. Ibland berörs miljövänlig 
körning eller negativa effekter på miljön i nästan alla moment. 
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6 Delstudie 3: Observationer av teori- och körlektioner 
6.1 Syfte 
Denna delstudies syfte är att genom observationer av dels teorilektioner, dels körlek-
tioner på fyra trafikskolor undersöka vad som förmedlas till eleverna. Syftet är också 
att se om det skett någon förändring avseende förmedlande av budskap sedan den nya 
kursplanen infördes.  

 
6.2 Källmaterial 
Källmaterialet i delstudien består av anteckningar och ljudupptagningar i samband 
med observationer av teori- och körlektioner på fyra trafikskolor.  

 
6.3 Metod 
Observationer 
För att få kunskap om vilka budskap som förmedlas till eleverna och huruvida dessa 
eventuellt har förändrats i och med den nya kursplanens införande har observationer av 
trafikskolors teori- och körlektioner genomförts år 2006 respektive år 2008. Detta har 
inneburit att observatörer från VTI har deltagit – dock inte aktivt – under lektionerna.  

Observationer kan innebära att de inblandades vetskap om att bli observerade påverkar 
deras beteende. Vi vet t.ex. inte om lärare och elever skulle ha betett sig annorlunda 
om de inte observerades. Lärarna tycks dock följa ett givet upplägg av sina lektioner 
och verkade relativt oberörda av vår närvaro. Hur eleverna agerat under t.ex. teori-
lektionerna har sett olika ut på de olika trafikskolorna och kan sannolikt relateras till 
tillfälliga gruppsammansättningar under respektive lektion, exempelvis att någon i 
gruppen varit mer drivande och aktiv och därmed ”tystat ned” de övriga osv.  

 

Urval 
Observationer av teori- och körlektioner har genomförts vid fyra trafikskolor i en 
svensk mellanstor stad. Samma trafikskolor har studerats i både för- och efterstudien. 
De fyra trafikskolorna skiljer sig vad gäller storlek (antal personal, bilar, elever osv.) 
för att få en så stor spridning som möjligt.  

Sammantaget har 43 teorilektioner och 83 körlektioner observerats under för- och 
efterstudien.  

 

Teorilektioner – förstudie och efterstudie 

Förstudiens observationer innebar att 23 teorilektioner på fyra trafikskolor följdes. 
Varje trafikskolas hela teoriutbildning observerades därmed. På två av trafikskolorna 
gavs 5 teorilektioner. En tredje trafikskola erbjöd 6 teorilektioner, medan en fjärde gav 
7 teorilektioner. Teorilektionerna i förstudien observerades under februari och mars 
2006.  

I efterstudiens observationsstudier av teorilektioner följdes sammantaget 23 kurs-
tillfällen, vilket innebar att de fyra trafikskolornas samtliga teoripass observerades 
(utom ett repetitionspass vid en av trafikskolorna). Två trafikskolor gav teoriutbildning 
omfattande 6 teoripass, på en trafikskola ingick 7 teoripass medan en annan trafikskola 

VTI rapport 665  39



 

gav 5 teoripass. I efterstudien observerades teorilektionerna under perioden januari–
april 2008. 

 

Körlektioner – förstudie och efterstudie 

Under 2006 observerades i förstudien sammanlagt 44 körlektioner vid de fyra trafik-
skolorna. Inför varje körlektion fick trafikskolläraren uppskatta om eleven var i början, 
mitten eller slutet av sin utbildning. Detta för att få en spridning i urvalet med anled-
ning av att utbildningens innehåll och upplägg sannolikt ser olika ut beroende på var 
eleven är i sin utbildning. En elev i början av utbildningen övar kanske mest på grund-
manövrering, medan en elev i slutet av utbildningen övar på att köra självständigt i 
komplexa trafikmiljöer. Av de körlektioner som observerades var 12 elever i början av 
sin utbildning, 10 elever var i mitten av utbildningen och 22 elever uppskattades vara i 
slutet. Körlektionerna observerades under förstudien mellan februari och april 2006.  

I efterstudien 2008 genomfördes observationer vid 39 körlektionstillfällen vid de fyra 
trafikskolorna. Även i efterstudien fick trafikskolläraren uppskatta hur långt i utbild-
ningen eleven hade kommit. Av de elever som deltog var 14 elever i början av sin 
utbildning, 8 elever var i mitten av sin utbildning medan 17 elever var i slutet av sin 
utbildning. I efterstudien observerades körlektionerna mellan februari och augusti 
2008.  

 

Genomförande av observationer 
I både för- och efterstudien fick trafikskolorna inledningsvis ett brev med förfrågan om 
VTI fick genomföra en observationsstudie vid deras trafikskola (se bilaga 5 och 6).  

Både teori- och körlektioner har spelats in på band parallellt med att anteckningar har 
gjorts.  

Observationsstudierna har främst fokuserat på de budskap (teman) som förmedlats. 
Information om t.ex. elevernas uppträdande har inte beaktats. Trafikskolornas 
pedagogiska metodik har inte undersökts närmare. Däremot har under observationerna 
till viss del noterats vilket upplägg lektionerna ifråga har haft.  

I undervisningen hänvisar trafiklärarna ofta till den s.k. Körkortsboken. I observatio-
nerna har det inte beaktats vilken upplaga av Körkortsboken som har använts vid de 
olika observationstillfällena.  

Det har inte ingått i studien att jämföra trafikskolorna sinsemellan.  

 

Teorilektioner 

Observationerna gällande teorilektionerna följde de scheman som varje trafikskola lagt 
upp. Teorilektionerna var förlagda på kvällstid. Under observationstillfällena genom-
fördes utförliga anteckningar av vad som togs upp under respektive lektion, parallellt 
med ljudupptagningar. 

De filmer som ingått i den teoretiska undervisningen har analyserats på så sätt att 
hänsyn tagits till de olika aspekter/moment som framkommer i respektive film (t.ex. 
onykter körning och dess konsekvenser). 
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Körlektioner 

Inför observationerna av körlektioner utformades ett formulär där den person som 
observerade fyllde i uppgifter om körväg, vad man fokuserade på under lektionen samt 
om eleven var i början, mitten eller i slutet av sin utbildning (se bilaga 7). Under 
körlektionen satt observatören med i bilen och förde anteckningar, samtidigt som 
ljudupptagningar gjordes. Varje körlektion tog 40 minuter i anspråk, under både för- 
och efterstudie. I vissa fall följdes dubbelpass, dvs. 80 minuter vid ett och samma 
tillfälle.   

 

Analysförfarande 
Analysen av de observationer som gjordes av teorilektioner grundar sig i första hand 
på det antecknade materialet. Detta med anledning av att anteckningarna har ansetts 
som mycket utförliga. Dessutom är detta förfaringssätt mindre tidskrävande än en 
genomlyssning och transkribering av ljudupptagningarna. Ljudupptagningarna har 
dock avlyssnats om i det antecknade materialet har uppstått frågetecken. Avlyssning 
och ordagrann transkribering av vissa utvalda stycken har även gjorts för att genom 
citat levandegöra och ytterligare belysa analysresultaten.    

Materialet för körlektionerna har genomgått en bandbaserad bearbetning, dvs. banden 
har genomlyssnats men ordagrann transkription har endast gjorts för att genom citat 
belysa resultaten. När det gäller körlektionerna har ljudbanden varit mer givande än de 
anteckningar som gjordes i det ovan beskrivna formuläret som användes under 
observationerna i bilen, och som endast bestod av kortfattad information. Men även 
dessa formulär har varit till stor hjälp under arbetet, med dess information om bl.a. 
elev, färdväg och övergripande fokus. Ljudbanden och ifyllda formulären har därmed 
kompletterat varandra. Formuläret var således ett användbart verktyg både under 
materialinsamling och under analysarbete. Det skulle möjligen även kunna ha varit 
behjälpligt att använda GDE-matrisen direkt, under själva observationsstudierna, dvs. 
att direkt föra in de olika aspekter som tas upp under lektionerna i matrisen. Dessutom 
skulle mycket tid sparas. Men om detta gjorts hade den kvalitativa forskningsansatsen 
till stor del gått förlorad, i och med att materialinsamlingen skulle bli mycket styrd av 
matrisen. Rent metodologisk kan ett sådant förfaringssätt även innebära att man gör för 
snabba tolkningar som i efterhand blir svåra att kontrollera. Om man istället relativt 
förutsättningslöst insamlar materialet finns större möjligheter till eftertanke och 
diskussioner med kollegor under analysarbetet.  

Den kvalitativa observationsmetoden i föreliggande delstudie har kompletterats med 
ett kvantitativt analysförfarande, där det insamlade materialet har kategoriserats och 
kvantifierats med hjälp av GDE-matrisen och dess uppsatta förarkompetenser. Således 
har en viss form av innehållsanalys gjorts av avlyssnat/transkriberat material. 

Kategoriseringen med hjälp av GDE-matrisen har inneburit att de aspekter som har 
förekommit under varje lektion har placerats in under lämplig aspekt av förarkompe-
tens i GDE-matrisens. Under en genomlyssning av t.ex. en körlektion har en markering 
i GDE-matrisen gjorts för varje aspekt som nämns under lektionen. Tar man under 
lektioner t.ex. upp högerregeln så har detta noterats i den cell i matrisen som berör 
trafikregler. Har man även diskuterat innebörden av högerregeln, dvs. vilka risker som 
det kan innebära om regeln inte följs, har även det noterats i den cell i matrisen som 
handlar om risker i trafiksituationer.  
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De införda aspekterna från samtliga lektioner har sedan kvantifierats, dvs. antalet 
noteringar i varje cell i matrisen har räknats samman. Syftet med detta har varit att få 
en bild av var fokus ligger i teoriundervisningen respektive körundervisningen. För de 
observationer som avser körlektioner har hänsyn även tagits till huruvida eleven under 
observationstillfället var i början, mitten eller slutet av sin utbildning.  

Observationsstudierna har genomförts av flera personer. Detta skulle ha kunnat inne-
bära problem när det gäller samordning av intryck och tolkningar. För att undvika 
detta har observatörerna haft inledande gemensamma genomgångar över vad som ska 
observeras och på vilket sätt (jfr Repstad, 1999).  

Utöver denna analys med hjälp av GDE-matrisen har även det sätt på vilket undervis-
ningen har genomförts beaktats. 

Här ska lämnas ett påpekande gällande de aspekter i källmaterialet som har relaterats 
till matrisens kunskapsområde Självvärdering. I dessa sammanhang är det inte enbart 
elevens uttalade självreflekterande som har beaktats. I teorilektionerna handlar det t.ex. 
framförallt om tillfällen då läraren talar om vikten av att ha självkännedom. När det 
gäller körlektionerna handlar det istället ofta om att läraren frågar eleven hur han eller 
hon har upplevt lektioner eller vissa moment som man har utövat.  

Nedan presenteras resultaten för observationsstudien. I presentationen görs ingen strikt 
uppdelning i kvalitativa respektive kvantitativa analysdimensioner. Istället avser de 
båda förfaringssätten att stärka och belysa varandra. Medan den kvantitativa analysen i 
form av figurer ger en övergripande bild av materialet kan citat och anteckningar från 
den kvalitativa analysen mer fördjupat förklara den kvantitativa analysen. Upplägget 
av resultatpresentationen ser något olika ut för teorilektioner respektive körlektioner. 
Resultaten rörande teorilektioner presenteras med utgångspunkt i de kunskapsområden 
och förarkompetenser som finns i GDE-matrisen. Resultaten för körlektioner presen-
teras istället utifrån huruvida eleven är i början, mitten eller i slutet av sin utbildning. 
Ett liknande upplägg skulle inte vara möjligt för de observerade teorilektionerna, 
eftersom dessa lektioner inte är individanpassade på det sätt som körlektioner med 
enskilda elever är.   

 
6.4 Resultat förstudie 
6.4.1 Teorilektioner 
Teorilektionernas upplägg 

Teorilektionerna inleds oftast med att läraren presenterar sig, skickar runt en närvaro-
lista samt berättar vad dagens lektion ska handla om. Läraren föreläser, men ställer 
även frågor till eleverna, t.ex. i samband med att han eller hon visar en bild av en given 
trafiksituation. Vidare hänvisar läraren ofta till Körkortsboken från STR. Det är också 
vanligt förekommande att föreläsning, frågor till eleverna och redogörelser med hjälp 
av bilder varvas med filmvisning. Exempelvis innehöll ett s.k. ”teoripaket” från en av 
de observerade trafikskolorna i förstudien följande moment: 

• Lektion 1: studieteknik; stadskörning; barn i trafiken; vägmärken och 
vägmarkeringar 

• Lektion 2: landsvägskörning; motorväg och motortrafikled, hastighetsregler 

• Lektion 3: last och släp; mörkerkörning och halt väglag 
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• Lektion 4: människan i trafiken; miljöriktig körning; stannande och parkering; 
besiktning 

• Lektion 5: åliggande vid trafikolycka; första hjälpen; sammanfattning och repetition 
av vissa avsnitt. 

 

I Figur 10 illustreras fördelningen av vad som togs upp under teorilektionerna, då 
samtliga fyra trafikskolor slås samman. Figuren visar att tyngdpunkten ligger inom 
kunskapsområdena Riskhöjande faktorer respektive Kunskaper och färdigheter. I båda 
fallen är det förarkompetensområdet Körning i/hantering av trafiksituationer som 
bidrar till detta, då det är här de högsta staplarna finns.  
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Figur 10  Andel förarkompetenser/aspekter i GDE-matrisens celler som nämndes under 
teorilektioner, alla trafikskolor sammantaget. Förstudien 2006. 

 

För att närmare beskriva vad Figur 10 visar presenteras nedan resultaten av förstudien 
(teorilektioner) utifrån varje cell i GDE-matrisen och med hjälp av exempel ur käll-
materialet. Antal gånger som förarkompetenser inom respektive cell har tagits upp 
under teorilektioner sammantaget är skrivet inom parentes efter aktuell förarkompe-
tens. 

Under de observerade teorilektionerna har det inte vid något tillfälle uttryckligen 
funnits någon form av självvärdering, där eleven har fått värdera sina egna förmågor 
och kunskaper. Däremot har läraren tagit upp aspekter som överskattning respektive 
underskattning av den egna körförmågan, förmågan att stå emot grupptryck osv. Här 
kan man anta att eleven själv ska fundera över sina egna motiv och förmågor utifrån 
det som kommer upp under lektionerna. Det är också denna form av självkännedom 
som ingår i presentationen nedan. 
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Kunskaper och färdigheter  

Personliga livsförutsättningar och strävanden (20 gånger) 
I citatet nedan talar läraren om betydelsen av förebilders påverkan på det egna 
förarbeteendet samt även betydelsen av självkontroll:  

Läraren: Hur kommer du att bli som förare? Identifiering har vi här först. 
Och det är ju vem man identifierar sig med då, om man har förebilder. /.../ 
Verklighetsuppfattning... Är det nån som vet vad det menas? Att man har... 
Ingen? Ja, det är då att man ska kunna skilja på dikt och verklighet. /.../ 
Självkontroll. När man kommer i en situation och man kan behärska 
situationen, så att man klarar av det. Att man inte hetsar upp sig på nånting 
utan man behåller sitt lugn. Ja... med lite erfarenhet så vet man kanske inte 
hur man ska reagera i olika situationer.  

 

Det citatet handlar om är exempel på vad som kan placeras in i matrisens cell 
Kunskaper och färdigheter–Personliga livsförutsättningar och strävanden. 

 

Resande och bilkörning (14 gånger) 

I de fall då förarkompetenser relaterade till matrisens cell Kunskaper och färdigheter – 
Resande och bilkörning diskuteras, handlar det framförallt om vikten av att planera sin 
resa, att t.ex. undvika att köra i mörker.  

 

Körning i/hantering av trafiksituationer (93 gånger) 

Aspekter rörande förarkompetenser som kan kopplas till matrisens cell Kunskaper och 
färdigheter–Körning i/hantering av trafiksituationer har enligt materialet stor tyngd, 
vilket visas i Figur 10. Här ryms lektioner som t.ex. handlar om placering på väg, 
uppsikt, vägmärken och vilka regler som gäller för olika trafiksituationer. Observa-
tionsanteckningarna nedan illustrerar en lektion då läraren talar om järnvägskors-
ningar:   

Gick över till att prata om järnvägskorsningar. Hur ser det ut vid en 
järnvägskorsning? Hur ser förvarningen ut? Varför ser det ut som det gör? 
Han förklarade varför kryssen ser ut som de gör och hur skyltarna innan 
talar om hur långt det är kvar fram till korsningen. Han visade en bild på en 
järnvägskorsning/övergång och frågade om vad som är viktigt på bilden. 
Ljuset är viktigt, om det blinkar eller inte och vilken färg det är på ljuset.  

(Ur observationsanteckningar) 

 

Fordon och fordonsmanövrering (43 gånger) 

De förarkompetenser som hamnar i matrisens cell Kunskaper och färdigheter–Fordon 
och fordonsmanövrering berör bl.a. fordonets funktion. Det kan t.ex. handla om däck-
grepp och friktion eller om vilka skyddssystem en bil har och hur dessa fungerar. 
Därutöver berörs fordonsmanövrering. I nedanstående observationsanteckningar (som 
är en fortsättning av utdraget ovan) belyses hur man ska hantera bilen om man har 
fastnat i en järnvägskorsning: 
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Pratade länge om hur man kör igenom en järnvägskorsning. Att man ska ha 
fart så att man inte fastnar på spåret och får motorstopp där. Pratade också 
om vad man gör om man ändå skulle fastna mitt på spåret. Att man kan 
lägga i ettan och vrida om nyckeln så att bilen hoppar fram och om det inte 
skulle fungera så ringer man 112. 

(Ur observationsanteckningar) 

 

Riskhöjande faktorer 

Personliga livsförutsättningar och strävanden (25 gånger) 
Inom cellen Riskhöjande faktorer–Personliga livsförutsättningar och strävanden, kan 
de moment i undervisningen inplaceras där läraren relaterar till risker i trafiken utifrån 
begrepp som identifiering, verklighetsuppfattning, självkontroll, erfarenhet och själv-
kännedom. 

 

Resande och bilkörning (17 gånger) 

Aspekter/moment i teorilektionerna som kan hänvisas till matrisens cell Riskhöjande 
faktorer–Resande och bilkörning förekommer inte i stor skala. Det som främst nämns i 
dessa sammanhang är t.ex. riskerna med att köra bil berusad eller trött.   

 

Körning i/hantering av trafiksituationer (99 gånger) 

Följande utdrag av de observationsanteckningar som gjordes under en teorilektion kan 
relateras till cellen Riskhöjande faktorer–Körning i/hantering av trafiksituationer. 
Läraren tar upp vikten av att ha uppsikt på och ta hänsyn till oskyddade trafikanter:  

Läraren visar en bild där ett barn står på trottoaren till vänster i bild. På 
andra sidan gatan, i ett villaområde, står det en bil parkerad. Läraren frågar: 
Vad är faran i denna bild? Svaret är att det kan finnas ett barn bakom bilen 
och som inte syns och som kan komma utspringandes plötsligt. Vid denna 
bild kommer läraren även in på att som nybliven bilförare så har man inte 
samma avsökningsmönster som en erfaren. Som ny körkortstagare ser man 
det som syns medan man kanske ska se just det som inte syns.  

(Ur observationsanteckningar) 

 

Förarkompetenser inom denna cell i matrisen är det som mest frekvent tas upp i de 
observerade teorilektionerna. Men det läraren talar om i citatet ovan kan även ingå i 
matrisens cell Kunskaper och färdigheter–Körning i/hantering av trafiksituationer, 
eftersom det handlar om att i sin körning vara beredd på oförutsedda händelser. 

 

Fordon och fordonsmanövrering (25 gånger) 

När det gäller förarkompetenser som kan kategoriseras in i matrisens cell Riskhöjande 
faktorer–Fordon och fordonsmanövrering har man i lektionerna bl.a. tagit upp risker i 
samband med svår halka: 
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Läraren: Har ni kört halkbanan? [Två stycken svarar ja] Då märker ni att det 
är skillnad på att köra i tretti och sexti. Det finns alltid en orsak till 
trettiskylten.  

 

Självkännedom 

Personliga livsförutsättningar och strävanden (7 gånger) 

Av de olika förarkompetenser som finns beskrivna inom matrisens kunskapsområde 
Självkännedom har Personliga livsförutsättningar och strävanden varit mest fram-
trädande i observationerna. Hur man är som person kan återspeglas i bilkörningen, 
t.ex. att man är en impulsiv person: 

Läraren: Är man då impulsiv som person, så kanske man också är det som 
bilförare. Och... det går i viss mån att träna det här... för ibland märker man 
att man har en elev som är väldigt snabb i handling, men inte tänker efter. 
Då får man träna mer på det här då, planera och såna saker. 

 

Ett annat exempel handlar om stresstålighet, vilket illustreras i detta citat: 
Läraren: Och folk är ju olika. Person A, person B och person C har helt 
olika stresstålighet. Och det faller sig så att säga olika fort. Och det har 
också med dagsform att göra. Det är inte bara personligheten, utan ena 
dagen till den andra så kan det skifta.  

 

Resande och bilkörning (1 gång) 

Självkännedom kopplat till Resande och bilkörning har endast uppmärksammats en 
gång under förstudiens observationer. I detta sammanhang har det handlat om typiska 
motiv för riskfylld körning. Ett exempel är att man t.ex. inför en fest med alkohol 
planerar i förväg hur man ska ta sig hem, dvs. att man undviker att hamna i en situation 
där man sätter sig onykter i bilen och kör hem.  

 

Körning i/hantering av trafiksituationer (2 gånger) 

Ett fåtal förarkompetenser inom matrisens cell Självkännedom–Körning i/hantering av 
trafiksituationer har nämnts under teorilektionerna. Ett exempel är huruvida man som 
förare är medveten om sin egen förmåga att hålla hastighet i olika 
trafikmiljöer/situationer.  

 

Fordon och fordonsmanövrering (2 gånger)  

Självkännedom relaterat till förarkompetenser gällande Fordon och fordonsmanöv-
rering är inte något som har varit märkbart i de observerade teorilektionerna. Enbart 
vid två tillfällen och två olika trafikskolor har det förts diskussioner som kan relateras 
till denna cell i matrisen. Här följer ett exempel om huruvida föraren har en realistisk 
värdering av sin egen förmåga:  

Läraren: Man överskattar sin körförmåga, man höjer kanske hastigheten. Det 
är ju faktiskt så att det är många yngre män... killar, som ofta överskattar sin 
körförmåga. Man höjer hastigheten, men sen klarar man inte av det, när man 
kommer till en situation.  
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Möjligen skulle exemplet även kunna placeras inom cellen Självkännedom–
Körning i/hantering av trafiksituationer, eftersom citatet även kan sägas handla om 
säkerhetsmarginaler.  

 

Aspekter som inte passar in i matrisen 
Utöver de aspekter/moment som redovisats ovan har följande kategorier identifierats 
som inte har kunnat placeras in i matrisen (antal gånger som de nämnts under 
teorilektioner sammantaget är skrivet inom parentes):  

• Olycksstatistik och nollvision (10 gånger)  
Bland de aspekter som inte har kunnat placeras in i matrisen är olycksstatistik och 
nollvision mest framträdande. Läraren redogör t.ex. om antalet döda per år i trafiken, 
och hur olyckorna är fördelade på bl.a. ålder och kön.  

 

• Förarprov/uppkörning (6 gånger) 
Under teorilektionerna förekommer det att lärarna berättar om de kommande proven, 
både genom att delge fakta om hur provet går till och genom att berätta vad det är 
eleverna speciellt måste tänka på inför proven. Ett exempel är hur läraren påpekar att 
trafikinspektörerna är mycket noga med att körkortsaspiranterna anpassar sin hastighet 
efter regler och rådande förhållanden.  

 

• Miljöaspekter (3 gånger) 
Farorna med växthuseffekt tas upp och diskuteras, liksom vad man som förare ska 
tänka på för att minska utsläppen. I detta sammanhang talas det om miljöanpassad 
körning.  

 
6.4.2 Körlektioner 
Körlektionernas upplägg 

Körlektionerna inleds oftast med att läraren berättar vad de ska öva på under lektionen. 
Det är också vanligt att läraren kortfattat sammanfattar vad man gick igenom under 
föregående lektion.  

I slutet av körlektionen brukar trafikskolläraren kommentera dagens körning, både 
sådant som har gått bra och sådant som har gått mindre bra. Läraren föreslår också 
vanligtvis vad eleven kan träna på hemma till nästa tillfälle.  

I Figur 11 visas fördelningen av vilka förarkompetenser som togs upp under 
körlektionerna relaterat till GDE-matrisen då samtliga trafikskolor som observerades 
sammanställs. Detta oavsett på vilket stadium i utbildningen som eleven befann sig i 
vid observationstillfället. Här märks en tydlig fokus på förarkompetenser i matrisens 
cell Kunskaper och färdigheter–Körning i/hantering av trafiksituationer. 
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Figur 11  Andel förarkompetenser/aspekter i GDE-matrisens celler som nämndes under 
körlektioner, alla trafikskolor sammantaget. Förstudien 2006. 

 

Var fokus i den praktiska utbildningen ligger kan bero på hur långt eleven har kommit 
i sin utbildning. Nedan redogörs därför för fokus och fördelning av förarkompetenser-
/aspekter utifrån om eleven är i början, mitten eller i slutet av sin utbildning.  

 

Elever i början av utbildningen 
I Figur 12 visas fördelningen av moment i matrisen avseende de elever som var i 
början av i sin utbildning, alla trafikskolor sammantaget.  
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Figur 12  Andel förarkompetenser/aspekter i GDE-matrisens celler som nämndes under 
körlektioner, elever som var i början av sin utbildning. Förstudien 2006. 

 

Staplarna i Figur 12 visar att det främst är förarkompetenser/aspekter som kan relateras 
till matrisens cell Kunskaper och färdigheter–Körning i/hantering av trafiksituationer 
som står i fokus för elever i början av sin körutbildning. Ett exempel är betoningen på 
att man måste vara förutseende, bl.a. att man inte alltid kan ta för givet att andra följer 
reglerna: 

Läraren: Även om jag vet att jag ’ska först’, var med på att folk inte gör 
rätt. 

 

Elever i mitten av utbildningen 
I Figur 13 ses fördelningen av förarkompetenser/aspekter i matrisen gällande de elever 
som var i mitten av sin utbildning.  
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Figur 13  Andel förarkompetenser/aspekter i GDE-matrisens celler som nämndes under 
körlektioner, elever som var i mitten av sin utbildning. Förstudien 2006. 

 

Ofta handlar lektionerna om övning i komplexa miljöer som stadskörning. Under en 
körlektion kan eleven t.ex. få öva på att planera sin körning och följa skyltar, tänka på 
hastighetsanpassning, ha uppsikt på andra fordon och oskyddade trafikanter samt 
tillämpa de regler som gäller. 

Citatet nedan speglar hur eleven får öva på att parkera och backa på en parkeringsplats. 
I detta sammanhang poängterar trafikskolläraren vikten av att ha uppsikt och att man 
alltid måste bara beredd på oförutsedda situationer: 

Läraren: Hade du koll på den sidan? 

Eleven: Nej.  

Läraren: Nej, du hade jättebra koll på den här sidan. 

Eleven: Ja, men det var för att jag visste att det inte stod nån där. 

Läraren: Tänk om hon hade gått där och ställt sig där, kanske skulle plocka 
upp en tia som låg på asfalten. Du ser att man alltså måste titta mer runtom-
kring sig. Det är väldigt lätt att man tittar på det här att bilen är farlig och så 
vidare, men den här bilen kanske är den minst farliga på parkeringsplatsen 
[avser bilen som står parkerad bredvid]. Det är sådant som rör sig som är 
det farliga.  

 

Det som citatet handlar om kan jämföras med förarkompetenser/aspekter i matrisens 
cell Kunskaper och färdigheter–Körning i/hantering av trafiksituationer, som också är 
den cell som är mest ”representerad” vad gäller körlektioner med elever i mitten av sin 
utbildning.  
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Elever i slutet av utbildningen 
I Figur 14 ses de förarkompetenser/aspekter som har tagits upp när elever är i slutet av 
sin utbildning. Ofta handlar det om uppsikt i olika sammanhang. 
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Figur 14  Andel förarkompetenser/aspekter i GDE-matrisens celler som nämndes under 
körlektioner, elever som var i slutet av sin utbildning. Förstudien 2006. 

 

Ett annat exempel som tas upp är planering. I citatet nedan poängterar läraren vikten 
av att följa skyltar:  

Läraren: Det stod rakt fram på bägge, men det stod E4 i det högra. /.../ Då 
finns det ett skäl till det och det är för att längre fram så är det bara det fältet 
som fortsätter, då vill man alltså lotsa in trafiken tidigt i rätt fält, så slipper 
man byta sent och få bråttom, va.  

 

Aspekter som inte passar in i matrisen 

• Miljöaspekter (15 gånger) 

Utöver de förarkompetenser/aspekter som redovisats ovan har miljöaspekten tagits upp 
under de observerade körlektionerna. Ett exempel på miljöaspekter i samband med 
körlektioner är när läraren tar upp betydelsen av val av färdväg: genom att planera och 
följa skyltar kan färdvägen bli kortare och därmed mer miljöanpassad. Överlag handlar 
det dock om miljömedveten körning relaterat till växling, dvs. att man ska ”surfa” på 
växlarna. 
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6.5 Resultat efterstudie 
6.5.1 Teorilektioner 
Teorilektionernas upplägg 

Upplägget för teorilektionerna ser överlag likadant ut på samtliga fyra trafikskolor och 
skiljer sig inte heller från resultaten i förstudien 2006 (se ovan). Ett s.k. ”teoripaket” 
från en av de observerade trafikskolorna i efterstudien innehöll exempelvis följande 
moment: 

• Lektion 1: stadskörning 

• Lektion 2: landsvägskörning 

• Lektion 3: mörkerkörning och halkkörning 

• Lektion 4: människan och miljön 

• Lektion 5: bilen 

• Lektion 6: om olyckan är framme och kompletteringar. 

 

I Figur 15 illustreras fördelningen av vad som togs upp under teorilektionerna i efter-
studien 2008 när samtliga fyra trafikskolor slås samman. Här märks relativt starkt 
fokus på matrisens förarkompetens ”Körning i/hantering av trafiksituationer”, både 
vad gäller kunskapsområdet Kunskaper och färdigheter och kunskapsområdet 
Riskhöjande faktorer.  
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Figur 15  Andel förarkompetenser/aspekter i GDE-matrisens celler som nämndes under 
teorilektioner, alla trafikskolor sammantaget. Efterstudien 2008. 
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Liksom i förstudien följer nedan exempel på vad som har tagits upp under teorilek-
tioner relaterat till GDE-matrisen och dess celler. Antal gånger som förarkompeten-
serna/aspekterna har nämnts återges inom parentes. 

 

Kunskaper och färdigheter  

Personliga livsförutsättningar och strävanden (11 gånger) 

Nedan återges en anteckning från en av de observerade teorilektionerna. Anteckningen 
belyser hur läraren lyfter fram aspekter som kan relateras till matrisens cell Kunskaper 
och färdigheter–Personliga livsförutsättningar och strävanden: 

Läraren börjar med att visa en kurva över risk för personskador fördelat över 
olika åldrar. Kurvan visar att de yngsta och de äldsta trafikanterna har störst 
risk. /…/ Läraren pratar om skillnad mellan killar och tjejer och diskuterar 
med eleverna.  

(Ur observationsanteckningar) 

 

Resande och bilkörning (21 gånger) 

Ett exempel som kan motsvara matrisens cell Kunskaper och färdigheter–Resande och 
bilkörning är när läraren pratar om hur man som bilförare bör planera inför en längre 
resa. Det man ska tänka på i dessa sammanhang är, enligt läraren, att se till att vara 
utvilad, känna till resrutten och att ha god tid på sig så att man slipper stressa.  

 

Körning i/hantering av trafiksituationer (105 gånger) 

Förmedlande av förarkompetenser/aspekter som kan kopplas till matrisens cell 
Kunskaper och färdigheter–Körning i/hantering av trafiksituationer är utifrån Figur 15 
relativt vanligt förekommande. Följande citat är ett exempel som berör bilens 
placering: 

Läraren: Gå igenom hur vi ska placera oss. För kollar man runt om på alla 
andra, så är folk ofta dåliga på att placera sig bra. Och det finns ju 
anledningar till att vi ska placera oss på ett bra sätt. För ju tydligare du är mot 
folk, har en bra placering, desto mindre osäkerhet blir det /.../ då blir det lite 
säkrare på våra vägar.  

 

Fordon och fordonsmanövrering (74 gånger) 

Det finns i materialet flera exempel på förarkompetenser som kan relateras till 
matrisens cell Kunskaper och färdigheter–Fordon och fordonsmanövrering. Ett 
exempel är en anteckning från observation på en av trafikskolorna och som handlar om 
hur man ska agera om man får motorstopp mitt i en järnvägskorsning: 

Vad ska man göra om man får stopp mitt i järnvägskorsning? Manuellt 
växlad bil: lägg i växel och försök köra iväg. Har man tur kan man ”tugga” 
sig över spåren.  

(Ur observationsanteckningar) 
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Riskhöjande faktorer 

Personliga livsförutsättningar och strävanden (2 gånger) 

Ett fåtal gånger har diskussionerna under de observerade teorilektionerna berört risker 
kopplat till personliga livsförutsättningar och strävanden. Nedan ges en anteckning 
från ett av observationstillfällena och som handlar om detta:  

Läraren talar även om riskbeteenden och delar ut ett papper till eleverna 
där de ska para ihop personlighetsdrag med beskrivningar av 
riskbeteenden. Läraren tar sig tid att förklara de olika personlighetsdragen 
med exempel från trafiken och frågar även eleverna om de har egna 
exempel. Läraren pratar även om personlig mognad och att utvecklas till 
bilförare och nämner Verklighetsuppfattning, Självkontroll, Erfarenhet 
samt Självkännedom. Hon pratar även om grupptryck och menar att det 
kan ha både en positiv och en negativ påverkan. Läraren understryker att 
man själv ska ta ansvar, inte utmana samt våga säga ifrån. 

(Ur observationsanteckningar) 

 

Här ska påpekas att gränsdragningen inte är så tydlig mellan denna cell, dvs. 
Riskhöjande faktorer–Personliga livsförutsättningar och strävanden och cellen 
Kunskaper och färdigheter–Personliga livsförutsättningar och strävanden.  

 

Resande och bilkörning (14 gånger)  

I samband med en diskussion om alkohol och planering av den egna bilkörningen 
uppmanar läraren i en av de observerade lektionerna följande:  

Läraren: Så att... ta ställning. Aldrig köra. Aldrig åka med. Försöka 
förhindra. 

 

Läraren berättar också om riskerna med att köra ”dagen efter” och om vilka konsek-
venser det kan ha. I anslutning till diskussionen visas också en film om alkohol och 
droger. Läraren varnar inledningsvis för att filmen är mycket gripande och att det är 
okej att lämna lokalen om man tycker att det blir för obehagligt. Filmen handlar om 
ungdomar som kört onyktra och avlider i bilolycka.  

 

Körning i/hantering av trafiksituationer (119 gånger) 

Diskussioner rörande aspekter i cellen Riskhöjande faktorer–Körning i/hantering av 
trafiksituationer är det som är mest frekvent förekommande enligt observationerna. Ett 
exempel från observationsmaterialet är när läraren betonar vikten av att ha uppsikt på 
och ta hänsyn till oskyddade trafikanter, t.ex. barn som springer ut på vägen. Även 
diskussioner om hastighet kopplat till halka kan ingå i denna cell i matrisen. 

 

Fordon och fordonsmanövrering (49 gånger) 

Ett relativt typiskt exempel på aspekter som kan placeras in i matrisens cell 
Riskhöjande faktorer–Fordon och fordonsmanövrering är då läraren talar om 
bromssträckor och hastighet och dess betydelse för trafiksäkerheten:  
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Läraren: Att vi kör på en lite större väg, och vi kör i femti kilometer i 
timmen. Tretton meter framför er springer en liten hund fram. Ni kör i 
femti kilometer i timmen. Ja, ni upptäcker den där hunden och ni trycker på 
bromsen. Det tar alltså tretton meter för er att bara haja grejen och bara 
flytta foten, och då kör ni på den här hunden... Ser ni vilken skillnad det är 
då. Om man kör i tretti så har man alltså möjlighet att stanna på dom 
meterna, men om ni kör i femti så hinner ni bara reagera. 

 

Självkännedom 

Personliga livsförutsättningar och strävanden (10 gånger)  

Vid några tillfällen förekommer det att läraren tar upp självvärdering av den egna 
förmågan och att man som förare kan underskatta eller överskatta sin egen förmåga. 
Därvid tar man även upp för- och nackdelar med detta. Någon lärare visar en schema-
tisk bild av hur man bedömer sin egen körförmåga. Skillnader mellan män och kvinnor 
berörs, liksom att unga förare kan överskatta sin förmåga. Ett annat exempel ges i 
följande citat: 

Läraren: Är det nå’n som själv vet hur de själva reagerar i olika 
situationer? Har ni märkt av att ni har blivit stressade och att det har varit 
positivt eller har det bara vara negativt för er? 

Elev: Det är väl både och. Men jag har ganska stressigt jobb så… jag 
märkte att jag kanske borde ha lite semester. När jag svarar i telefonen så… 
lyfter upp den… och har glömt bort att jag har svarat, när jag har den vid 
örat.  

 

Resande och bilkörning (5 gånger) 

Ett exempel på självvärdering i samband med Resande och bilkörning är när en lärare 
inleder en diskussion om alkohol och trafik. Eleverna får diskutera i grupp kring tre 
scenarier: att ta sig nykter till och från fest, att ta sig nykter till fest och åka taxi/buss 
hem, att åka taxi/buss båda till och från festen. I övningen får eleverna reflektera över 
sitt eget beteende i dessa sammanhang. 

 

Körning i/hantering av trafiksituationer (5 gånger) 

Något som nämns under teorilektionerna är de begränsningar som oerfarna förare har 
när det gäller att kunna anpassa hastigheten och bedöma avstånd till andra fordon. En 
observatör antecknar:  

Läraren påpekar vikten av att anpassa hastigheten till sin egen förmåga och 
att det är speciellt viktigt att tänka på när man är en oerfaren förare.  

(Ur observationsanteckningar) 

 

Fordon och fordonsmanövrering (5 gånger) 

Självkännedom i samband med förarkompetenser gällande den lägsta nivån i GDE-
matrisen, Fordon och fordonsmanövrering, har förekommit i ett fåtal fall. Det handlar 
då i huvudsak om att läraren säger att eleverna ska vara medveten om sina egna 
begränsningar i sin egenskap av att vara orutinerade förare, eftersom oerfarna förare 
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har begränsad förmåga att hantera fordonet. Jämförelser med erfarna förares manövre-
ringsförmågor görs.  

 

Aspekter som inte passar in i matrisen 

Under teorilektionerna har ett antal förarkompetenser/aspekter tagits upp, som inte har 
kunnat placeras in i matrisen utifrån de förarkompetenser som där finns beskrivna. 
Dessa bildar utifrån sitt innehåll följande kategorier (antal gånger som de nämnts 
under teorilektionerna sammantaget anges inom parentes):  

 

• Olycksstatistik och nollvision (11 gånger)  

Främst är det olycksstatistik och nollvision som har diskuterats avseende de 
förarkompetenser/aspekter som inte går att placera in i matrisen. 

 

• Miljömedvetenhet/miljöanpassad körning (6 gånger) 
Under teorilektionerna diskuteras även miljöproblem. Lärarna ger tips på hur man 
värnar om miljön genom att t.ex. köra sparsamt, samåka, välja rätt färdväg, tidpunkt 
för resan och ha rätt lufttryck i däcken. Filmer som förekommer är bland annat en film 
från Naturvårdsverket som handlar om växthuseffekten och en annan film som heter 
”Rik utan rivstart”.  

 

• Förarprov/uppkörning (3 gånger) 
Några lärare har i sin undervisning berättat om hur förarproven/uppkörningen kommer 
att gå till. Ett exempel är då läraren talar om att trafikinspektören kommer att vara 
mycket noggrann med att eleven anpassar hastigheten. 

 
6.5.2 Körlektioner 
Körlektionernas upplägg 

Körlektioner inleds med att läraren berättar vad de kommer att göra under lektions-
passet. Det är också vanligt att läraren repeterar kort vad man gjorde under förra 
körlektionen. Avslutningsvis brukar läraren kortfattat berätta vad de ska gå igenom 
under nästa körlektion och även vad eleven kan öva på hemma med sina handledare. 
Överlag tycks själva undervisningsformen vara densamma för samtliga trafikskolor 
som har ingått i observationsstudien.  

För elever i slutet av sin körutbildning är det relativt vanligt förekommande att man 
övar på moment som brukar komma upp på uppkörningen. Den sista körlektionen 
innan uppkörningen får t.ex. ofta karaktären av en ”låtsasuppkörning”. 

I Figur 16 illustreras hur fördelningen av momenten ser ut när samtliga trafikskolors 
körlektioner sammanställs, obeaktat om eleven är i början, mitten eller i slutet av sin 
utbildning.  
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Figur 16  Andel förarkompetenser/aspekter i GDE-matrisens celler som nämndes under 
körlektioner, alla trafikskolor sammantaget. Efterstudien 2008. 

 

Det är möjligt att resultaten av staplarna i Figur 16 kan ha påverkats av den något 
ojämna fördelningen av hur långt eleven kommit i sin utbildning. Nedan redogörs 
därför för körlektionerna utifrån om eleven i fråga är i början, mitten eller i slutet av 
sin körutbildning.  

 

Elever i början av utbildningen 
För elever i början av sin utbildning handlar det främst om förarkompetenser som finns 
i cellen Kunskaper och färdigheter–Fordon och manövrering. Utöver detta fokuserar 
man även på förarkompetenser/aspekter som kan relateras till cellen Kunskaper och 
färdigheter–Körning i/hantering av trafiksituationer. De övriga förarkompetenser som 
finns i matrisen tas inte upp i någon större omfattning när det gäller elever i början av 
sin utbildning (se Figur 17). 
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Figur 17  Andel förarkompetenser/aspekter i GDE-matrisens celler som nämndes under 
körlektioner, elever som var i början av sin utbildning. Efterstudien 2008. 

 

Under körlektionerna vävs ofta trafikregler och manövrering samman. 
Trafikskolläraren berättar och visar: 

Läraren: Och vi har ju väjningsplikt. Men ser man att det inte kommer nån 
från det hållet, då finns det ju ingen anledning att stanna. Så om du lättar på 
gasen här, börjar bromsa... och växlar ner till tvåan... Så. Kan vi ju fortsätta 
att rulla. Så det är först... om man har väldigt dålig sikt vid väjningsplikt, då 
måste du ju stanna.  

 

Exemplet ovan kan placeras dels i cellen Kunskaper och färdigheter–Körning 
i/hantering av trafiksituationer (regler–väjningsplikt), dels i cellen Kunskaper och 
färdigheter–Fordon och fordonsmanövrering (gas, bromsning och växling).  

 

Elever i mitten av utbildningen 
Läraren: Men glöm som sagt var inte att titta till över axeln precis när du 
börjar svänga, så att du har koll även på cyklister och gångare. Så man inte 
bara koncentrerar sig på bilisterna, utan har stenhård koll på dom [cyklister 
och gångare].  

 

Citatet ovan belyser hur läraren poängterar vikten av uppsikt, i detta fall avseende 
oskyddade trafikanter. Uppsikt är en aspekt som finns representerad i GDE-matrisens 
kunskapsområde Kunskaper och färdigheter, rörande ”Körning i/hantering av trafik-
situationer”. Detta är den cell i matrisen som har mest fokus i körlektioner för elever i 
mitten av sin utbildning, att döma av observationsstudien. Citatet handlar samtidigt om 
oskyddade trafikanter, varför det även kan relateras till matrisens cell Riskhöjande 
faktorer–Körning i/hantering av trafiksituationer. I Figur 18 visas hur de olika moment 
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som har tagits upp under lektioner med elever i mitten av sin utbildning förhåller sig 
till GDE-matrisen.  
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Figur 18  Andel förarkompetenser/aspekter i GDE-matrisens celler som nämndes under 
körlektioner, elever som var i mitten av sin utbildning. Efterstudien 2008. 

 

Trafikskolläraren instruerar ofta hur man ska köra i olika trafiksituationer. Citatet 
nedan illustrerar t.ex. hur man ska köra och agera vid trafikljus. I detta sammanhang 
betonas både regler och vikten av att vara beredd på att andra trafikanter kanske inte 
alltid följer trafikreglerna: 

Läraren: Ska du svänga av från den raka vägen så har du ju nån att väja för. 
Har du konturpilen så är det ju du som har grönt ensam, i de flesta lägen. 
Men titta alltid så det inte är nån som åker mot rött. Så att du har koll på 
dom runtomkring. /.../ Hur känns det, känns det som att du börjar få koll på 
placeringarna vid trafikljus och det? 

Eleven: Jo. Det gör det. Jag tycker att det är lättare när man kommer ut i 
verkligheten, än att se det på ett papper. 

Läraren: Så nästa gång tänkte jag att vi börjar med enkelriktat och 
förbudsskyltar, nästa steg. Och då... i och med att vi tar oss ut till dom 
vägarna, så kommer vi att hamna i dom här situationerna igen, och då ser vi 
ju om det här sitter fortfarande. Och då får vi ju ett godkännande för om det 
funkar eller inte.  

 

Även aspekter inom cellen Kunskaper och färdigheter–Fordon och fordonsmanöv-
rering tycks enligt observationerna ha en relativt stor vikt i samband med körlektioner 
för elever i mitten av sin utbildning. Här följer ett exempel: 

Läraren: Så försök att tänka på att få fotarbetet färdigt, innan du är i 
svängen. Så börja inte för sent med att växla ner och så, för då blir det lätt 
så att kopplingen hänger halvvägs med så att säga. Men jag tänkte att vi 
skulle repetera lite start i backe också...  
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Enligt Figur 18 ovan är det inte vanligt att aspekter i matrisens förarkompetensområde 
Resande och bilkörning behandlas under körlektionerna. I följande citat tar dock 
läraren upp detta, när han påpekar vikten av att planera sin resa:  

Läraren: Har man möjlighet att välja väg, till exempel hem eller nåt sånt, så 
kan man ju sätta sig ner och fundera ut vilken väg som är smidigast att åka. 
Så man väljer en väg som till exempel har så lite trafikljus som möjligt.  

 

I detta sammanhang passar resonemanget in i matrisens cell Kunskaper och 
färdigheter–Resande och bilkörning. 

En körlektion skiljer sig från de övriga i studien, i det att läraren mycket tydligt 
betonar betydelsen av att själv kunna värdera sitt tillstånd, t.ex. när man börjar tappa 
koncentrationen och blir trött. Detta är något som kan jämföras med de celler i GDE-
matrisen som hör till kunskapsområdet Självkännedom, som annars överlag är under-
representerat i körlektionerna, oavsett på vilket stadie i utbildningen som eleven 
befinner sig. Läraren ifråga avser att uppmärksamma när eleven börjar tappa 
koncentrationen på sin körning. I detta sammanhang är det eleven själv som ska få 
upptäcka sina egna signaler: 

Läraren: Då tänker jag faktiskt köra så att du blir riktigt utsliten idag. Så att 
du kommer att känna att du tappar koncentrationen! Du kommer 
förmodligen att märka det själv, att du tappar koncentrationen. Jag vet 
ungefär när det händer, tidsmässigt. Får se om du kommer att komma på det 
själv också. 

Eleven: Ja.... Varför? [skratt] 

Läraren: Ja... just för att du ska få lära känna dig själv lite grann. Så att du 
kanske tolkar dom signalerna själv nästa gång. Det är viktigt att känna igen 
det här, hur man börjar bete sig när man tappar sugen, liksom. 

 

Under samma lektion ges tillfälle för läraren att diskutera hur lätt det är med 
missförstånd i trafiken, vilket följande citat visar: 

Eleven: Men du kan inte gå där, käre vän... Det är väl inget övergångsställe 
där? 

Läraren: Nej. Men du gav ju honom en liten signal, märkte du det? Styrde 
in mot kanten, då trodde han att du skulle stanna. 

Eleven: Ja... 

Läraren: Så lätt kan det bli ett missförstånd.  

 

Detta i sin tur kan passa in i matrisens cell Riskhöjande faktorer–Körning i/hantering i 
trafiksituationer, eftersom det handlar om risker orsakade av felaktiga förväntningar/-
antaganden.  

 

Elever i slutet av utbildningen 
Fördelningen av förarkompetenser/aspekter som tas upp under körlektioner för elever 
som är i slutet av sin utbildning är till stor del lik den som kan ses för de elever som är 
i mitten av sin utbildning. I Figur 19 visas fördelningen av aspekter avseende elever 
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som är i slutet av sin undervisning. Här märks bl.a. att man inte under någon lektion 
har behandlat aspekter som kan relateras till GDE-matrisens förarkompetensområde 
Resande och bilkörning. Även förekomsten av aspekter hemmahörande i matrisens 
cell Kunskaper och färdigheter–Personliga livsförutsättningar och strävanden är ytterst 
marginell. 
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Figur 19  Andel förarkompetenser/aspekter i GDE-matrisens celler som nämndes under 
körlektioner, elever som var i slutet av sin utbildning. Efterstudien 2008. 

 

Det förekommer att läraren i slutet av elevens utbildning relaterar till den kommande 
uppkörningen. Läraren påpekar t.ex. att eleven ifråga måste ”nöta och nöta”, för att på 
så vis komma över nervositeten inför uppkörningen. Detta skulle kunna jämföras med 
automatisering av fordonsmanövrering, med en placering i cellen Kunskaper och 
färdigheter–Fordon och fordonsmanövrering. Möjligen förklarar detta också den höga 
stapeln i denna cell, dvs. att eleven övar automatisering av körningen inför det 
närstående körprovet. Även följande citat berör en lektion där läraren relaterar till 
körprovet:  

Läraren: Vi ska köra en typisk uppkörningsrunda, alltså en blandad runda. 
Och förra gången så pratade vi lite om det här med val om körfält. Du var 
lite osäker, du visste vad du ville egentligen, men det är det där att man 
agerar... du får gärna prata högt, så att du känner att du tänker rätt, får 
bekräftelse direkt.  

 

I detta sammanhang ber läraren eleven att värdera sin egen prestation under körlek-
tionen och ställer även frågor om varför eleven har gjort den bedömningen. Här märks 
en tydlig koppling till det kunskapsområde i matrisen som benämns Självkännedom och 
förarkompetensen Körning i/hantering av trafiksituationer.  
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Aspekter som inte passar in i matrisen 
Även i efterstudien har det under de observerade körlektionerna påträffats aspekter 
som inte har passat in i matrisen. Dessa kan kategoriseras utifrån nedanstående 
rubriker, obeaktat om eleven är i början, mitten eller slutet av sin utbildning.  

 

• Miljömedvetenhet/miljöanpassad körning (19 gånger) 
Ett exempel på utlärning av att köra miljömedvetet är när eleven får öva på att 
krypköra utan att gasa.  

 

• Förarprov/uppkörning (4 gånger) 
Vid några tillfällen under de olika observationstillfällena har läraren påpekat saker 
som med största sannolikhet kommer att tas upp på körprovet: 

Läraren: Den här lappen som du ska få med dig ser ut så här... [lapp rörande 
säkerhetskontroll]. Och det är ju så att den dag du kör upp sen, [ej hörbart] 
kommer du att få göra en kontroll på bilen. Det kommer att bli nåt av det 
där som du kommer att få göra där då. Så det kommer vi att gå igenom 
tillsammans nästa gång.  

 
6.6 Förändringar i teori- och körlektioner? 
Teorilektioner – spridningen av förarkompetenser 
I Figur 20 ses resultaten från förstudien och från efterstudien avseende teorilektioner. I 
jämförelsen mellan för- och efterstudien kan en marginell ökning noteras avseende 
förarkompetenser inom matrisens kunskapsområde Självkännedom. Fortfarande ligger 
tyngdpunkten på kunskapsområdena Kunskaper och färdigheter respektive 
Riskhöjande faktorer. År 2008 ses dock en minskning rörande förarkompetenser-
/aspekter i cellen Kunskaper och färdigheter–Personliga livsförutsättningar och 
strävanden samt en liten ökning av förarkompetenser/aspekter i cellen Kunskaper och 
färdigheter–Fordon och fordonsmanövrering. När det gäller kunskapsområdet 
Riskhöjande faktorer har förarkompetenser/aspekter i förarkompetensen Resande och 
bilkörning minskat. Även en mindre ökning av förarkompetenser/aspekter inom 
matrisens Fordon och fordonsmanövrering har skett.  
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Figur 20  Andel gånger som aspekterna i GDE-matrisens celler tagits upp i teorilektioner, alla 
trafikskolor sammantaget under förstudien 2006 respektive efterstudien 2008. Andel av totalen 
per år. 

 

Teorilektioner – individanpassning 

En av intentionerna med den nya kursplanen var att möjliggöra en mer 
individanpassad undervisning. I jämförelsen mellan för- och efterstudien märks inga 
skillnader i upplägg och innehåll i samband med de genomförda observationerna av 
teorilektioner vilka skulle kunna tyda på att en sådan förändring har skett. Både i för- 
och efterstudien kännetecknas teorilektionerna främst av att trafikskolläraren föreläser 
och ställer frågor medan eleverna lyssnar och svarar på frågor.  

 

Körlektioner – spridningen av förarkompetenser 

Endast under två körlektioner i efterstudien har det förekommit att läraren har berört 
aspekten självkännedom på det sätt som kan utläsas av både GDE-matrisen och den 
nya kursplanen. Däremot är det vanligt att trafikskolläraren i slutet av lektionen frågar 
eleven vad han eller hon tycker om dagens körning, vilket möjligen skulle kunna 
betraktas som ett mått på självvärdering. Även dessa tillfällen har beaktats i analysen. I 
resultatet märks ingen skillnad mellan för- och efterstudien avseende detta. Samman-
taget tycks inte den nya kursplanens kunskapsområde Självvärdering ha fått något 
större genomslag vad gäller körlektioner. Istället verkar det som att frågor som kan 
tangera perspektivet om självvärdering finns med som ett naturligt inslag i körunder-
visningen, oavsett gammal eller ny kursplan. Ett exempel är, som ovan nämnts, när 
läraren i slutet av en lektion frågar eleven hur han eller hon tycker att det har gått 
under körningen. Det är svårt att avgöra om de få exempel angående självvärdering 
som finns i efterstudien verkligen skulle bero på den nya kursplanens införande, eller 
om det istället handlar om en enskild trafikskollärares engagemang oavsett den nya 
kursplanen.  

I figur 21 redogörs jämförelsen mellan för- och efterstudien avseende observerade 
körlektioner. Här märks bl.a. att en ökning skett avseende Kunskaper och färdigheter–
Fordon och fordonsmanövrering. Förarkompetenser i cellen Riskhöjande faktorer–
Resande och bilkörning har däremot minskat. Vad gäller Riskhöjande faktorer–
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Personliga livsförutsättningar och strävanden ses en mindre ökning efter den nya 
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Figur 21  Andel gånger som aspekterna i GDE-matrisens celler har tagits upp i körlektioner, 
alla trafikskolor sammantaget under förstudien 2006 respektive efterstudien 2008 (obeaktat 
var i utbildningen som eleven var vid observationstillfället). Andel av totalen per år. 

 

Körlektioner – individanpassning 

Både för- och efterstudien visar att relativt stor vikt läggs vid individuell anpassning. 
Var tyngdpunkten i lektionen hamnar kan visserligen hänga samman med om eleven är 
i början, mitten eller slutet av sin utbildning, men materialet indikerar att det främst 
handlar om den enskilde individens behov och förutsättningar. Man tränar och 
diskuterar det som eleven har mest besvär med, och detta kan skilja sig åt mellan olika 
elever.  

 

Miljöaspekter 

Miljöaspekterna finns inte explicit med i GDE-matrisen, men uttrycks i både den 
gamla och den nya kursplanen. I både för- och efterstudien vävs t.ex. miljöaspekterna 
samman med grundmanövrering i det att eleven ska lära sig att växla på ett 
miljömedvetet sätt. Frågor kring miljö och trafik har visat på en god förankring i 
trafikskolornas undervisning.  
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7 Delstudie 4: Intervjuer med nya körkortstagare 
7.1 Syfte 
Delstudiens syfte är att granska nya körkortstagares uppfattningar av sin 
förarutbildning, med utgångspunkt i följande frågor:  

• Vilka budskap och lärdomar anser man att förarutbildningen har förmedlat?  

• Vilka effekter upplever man att budskapen och lärdomarna har fått på det egna 
körbeteendet?  

• Upplever man att det funnits en ”röd tråd” genom utbildningen?  

• Har det skett några förändringar i nya körkortstagares uppfattningar av förmedlade 
budskap och lärdomar i och med den nya kursplanens införande? 

 
7.2 Källmaterial 
Källmaterialet i denna delstudie består av transkriberade intervjuer med nya körkorts-
tagare från 2006 och 2008. 

 
7.3 Metod 
Intervjustudie 
För att ta del av nya körkortstagares egna uppfattningar och erfarenheter av den förar-
utbildning de just genomgått gjordes en intervjustudie.  

 

Urval 

Intervjuer har genomförts med sammanlagt 28 nya körkortstagare. I såväl för- som 
efterstudie rekryterades respondenter med hjälp av Vägverkets Förarenhetskontor. 
Personer som precis fått sitt körkort godkänt genom förarprovet fick fylla i ett kortare 
frågeformulär med frågor rörande sin förarutbildning samt en förfrågan om man var 
intresserad av intervju. Till frågeformuläret följde, förutom bifogat svarskuvert, ett 
brev med information om projektet (se bilaga 8 och 9).  

Ambitionen var att få ett så brett urval som möjligt med hänsyn till kön, ålder och hur 
man valt att genomföra sin förarutbildning (körlektioner på trafikskola alternativt 
privat). Med anledning av att antalet villiga respondenter var relativt lågt möjlig-
gjordes inte detta urval till fullo, vilket var speciellt märkbart i efterstudien (se 
diskussion nedan).  

Samtliga respondenter hade fått sin utbildning genom någon av de fyra trafikskolor 
som ingick i observationsstudien (delstudie 3).  

 

Förstudie 

I förstudien 2006 gjordes intervjuer med 16 personer, varav tio kvinnor och sex män. 
Åldersintervallet bland respondenterna var vid intervjutillfället mellan 18 och 28 år, 
men flertalet var i 18–19-årsåldern. Den tid som respondenterna uppgav att de lagt ned 
för övningskörning uppgavs vara mellan 3 och 26 månader. Vad gäller tid för privat 
övningskörning uppgavs mellan 0 och 200 timmar. Motsvarande siffra för körlektioner 
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på trafikskola låg mellan 4 och 17 timmar. Vidare uppgavs antal timmar teorilektioner 
på trafikskola vara mellan 0 och 20 timmar. Teori genomförd på egen hand spänner 
utifrån respondenternas uppskattningar mellan 4–100 timmar, men i snitt handlar det 
om ca 20–30 timmar.  

 

Efterstudie 

Rekryteringen av respondenter under efterstudien 2008 visade sig vara betydligt 
svårare än under förstudien. Våren 2008 svarade endast ett fåtal personer att de var 
intresserade av att bli intervjuade. Efter flera försök med omformulering av följebrev 
samt påtryckning från de trafikinspektörer som delade ut frågeformulär och följebrev 
valdes en ny rekryteringsmetod. Med medgivande från Förarenhetskontoret och dess 
trafikinspektörer stod under en dag två personer från VTI på plats vid uppsamlings-
platsen av uppkörningsbilar. De personer som klarat sitt körkort fick en muntlig kort 
redogörelse för projektet och fick frågeformulär och följebrev att ta med sig hem. De 
ombeddes också att lämna sina kontaktuppgifter. Samtliga personer kontaktades efter 
några dagar, vilket ledde till att samtliga ställde upp på intervju. 

Det går inte att uttala sig om varför rekryteringsproblemen i efterstudien uppstod, då 
förfaringssättet var detsamma som under förstudien 2006. I och med svårigheterna 
med rekryteringen av respondenter blev insamlingstiden förskjuten. Istället för att som 
under förstudien 2006 samla in intervjumaterial under våren skedde större delen av 
2008 års insamling av intervjumaterial under hösten/vintern. Denna förskjutning torde 
inte ha någon större effekt ur tillförlitlighetssynpunkt. Däremot kan det ha en viss 
metodisk betydelse då det under denna mellantid skedde ytterligare förändringar i 
utbildnings- och provsystem för körkort B (t.ex. sammanhållet förarprov10), vilket 
möjligen kan ha påverkat svarsresultaten. I efterstudiens svar finns det dock ingenting 
som visar på skillnader mellan dem som svarat före det sammanhållna förarprovet och 
dem som svarat efter detta prov. 

Sammantaget utfördes under 2008 intervjuer med 12 personer, varav 9 kvinnor och 
3 män. Åldersintervallet i efterstudien var vid intervjutillfället mellan 18 och 32 år, 
varav flertalet av respondenterna var mellan 18 och 19 år. När det gäller tid för 
övningskörning räknat i månader ger respondenternas uppskattningar en tidsram 
mellan 1½ och 16 månader. Övningskörning privat uppges ha tagit mellan 0 och 
500 timmar, där de flesta respondenter dock i snitt uppskattar att de lagt ned ca 
30 timmar. Antal nedlagda timmar på körlektioner på trafikskola är utifrån respon-
denternas svar mellan 3 och 23. Antalet timmar teorilektioner på trafikskola uppges 
vara mellan 0 och 15, medan antalet timmar teori i privat regi låg mellan 0 och 
70 timmar. 

 

                                                 
10 Från och med den 1 september 2008 är förarprovet för körkortsbehörighet B ett sammanhållet 
förarprov. Detta innebär att kunskapsprov och körprov ska genomföras under samma dag, eller nära 
varandra i tid. Bakgrunden till införandet av ett sammanhållet förarprov är att både planering och 
genomförande antas bli enklare än innan. En jämförelse kan här också göras till den nya kursplanen från 
2006, där teori och praktik är integrerade. Det sammanhållna förarprovet är också ett led i arbetet mot 
nollvisionen, dvs. att hos föraren öka trafiksäkerhet, riskmedvetenhet och miljömedvetenhet (Vägverket, 
2009). 
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Könsfördelningen och antalet deltagare 

En brist i urvalet under både för- och efterstudien är könsfördelningen av 
respondenter: i båda fallen är antalet kvinnor större än män. Även det relativt låga 
antalet respondenter kan ifrågasättas, även om syftet med intervjustudien inte har varit 
att ge generaliserade svar. Ett större antal respondenter hade inte möjliggjort en 
djupare analys inom ramen för detta projekt. Vidare menar t.ex. Kvale (1997) att 
intervjuernas kvalitet är viktigare än deras kvantitet.  

 

Genomförande av intervjuer 
Samma intervjuguide har använts i för- och efterstudien för att möjliggöra en 
jämförelse svaren emellan. Intervjuguiden består av huvudfrågor samt följdfrågor (se 
bilaga 10). Frågorna är formulerade för att ringa in de nya körkortstagarnas uppfatt-
ningar om vilka budskap och lärdomar som har förmedlats i förarutbildningen. Frågor 
rörande både handledarnas och trafikskollärarnas roll tas upp i detta sammanhang, 
liksom även Vägverkets roll. Vidare ställs frågor kring kunskaperna om den nationella 
kursplanen för körkort B, hur respondenterna uppfattade teori- respektive förarprov 
samt om de tycker att det har funnits ”en röd tråd” i utbildningen (dvs. om t.ex. teori, 
praktik och förarprov hänger samman). Därutöver finns frågor relaterade till respon-
denternas uppfattningar av hur förarutbildningen har påverkat deras egna körbete-
enden.  

Intervjuerna har i huvudsak genomförts i VTI:s lokaler i Linköping, med undantag för 
tre telefonintervjuer samt en intervju som genomfördes i respondentens hem. Telefon-
intervjuerna gjordes av praktiska skäl, då det visade sig svårt att avtala tid och plats för 
att träffas. En nackdel med telefonintervjuer är att t.ex. känslor som uttrycks i kropps-
språk och mimik går förlorade jämfört med en intervju där respondent och intervjuare 
möts. Med anledning av svårigheterna med att rekrytera respondenter har telefon-
intervjuer ändå setts som en relevant lösning.  

Samtliga intervjuer tog ca 30–60 minuter i anspråk. Intervjuerna spelades in på band, 
efter samtycke med den intervjuade. Respondenterna var också informerade om att 
deras svar kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Analysförfarande 
Intervjuerna har transkriberats ordagrant. Vid behov av förtydligande av texten har 
hakparentes använts. Uteslutna delar av ett redovisat citat har i texten markerats med 
/…/. 

Analysarbetet av intervjuerna har utförts i två steg. I det första steget har samtliga 
intervjuer lästs igenom, varpå svaren har grovstrukturerats med hjälp av intervjugui-
dens huvudfrågor. Respondenternas uppfattningar och synpunkter i form av identi-
fierade begrepp/aspekter har sedan kategoriserats under respektive huvudfråga. 
Materialet har kategoriserats två gånger av samma person för att stärka intrasubjek-
tiviteten (se även kapitel 3).  

I ett andra steg har materialet analyserats med hjälp av GDE-matrisen. Detta har 
inneburit att de kategorier som sammanställts i det första steget har placerats in i 
matrisens olika celler. Varje frågeställning har således fått sina svar införda i en matris. 
GDE-matrisen har i detta sammanhang fungerat som ett instrument för att förtydliga 
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och åskådliggöra vad det är som respondenterna har talat om. För att styrka 
intrasubjektiviteten även i det andra steget har de olika kategorierna placerats in i 
GDE-matrisen vid två olika tillfällen av den forskare som arbetat med analysen.  

Indelningen av analysarbetet i två steg har som främsta syfte att intervjumaterialet inte 
ska styras av GDE-matrisen. Intervjustudien har för avsikt att även hitta mönster som 
kanske inte skulle ha synliggjorts om empirin hade analyserats direkt utifrån GDE-
matrisens uppställda förarkompetenser (jfr Widerberg, 2002).  

Intervjustudien är först och främst kvalitativ och resultaten är inte generaliserbara. 
Analysen med hjälp av GDE-matrisen ska ses som ett komplement till den kvalitativa 
delen av analysen. Analysen utifrån GDE-matrisen presenteras inte i form av figurer 
eftersom antalet respondenter är för litet för en sådan kvantifiering. Istället relateras 
resultaten från den kvalitativa analysen till GDE-matrisen i ett separat avsnitt i kapitlet.  

De två matriserna för 2006 respektive 2008 har slutligen jämförts för att se om det 
skett någon förändring i uppfattningar av vad som förmedlas i förarutbildningen för 
körkort B.  

Nedan presenteras resultaten från förstudien respektive efterstudien. I såväl för- som 
efterstudien beskrivs inledningsvis vilka budskap och lärdomar som respondenterna 
upplever att de har fått förmedlade i sin utbildning, både av handledare och av trafik-
skollärare. Därutöver speglas respondenternas uppfattningar om vilka budskap och 
lärdomar som de tror att Vägverket vill förmedla i den svenska förarutbildningen. 
Vidare analyseras huruvida utbildningens budskap och lärdomar upplevs ha påverkat 
det egna förarbeteendet. I både för- och efterstudien redogörs också för responden-
ternas uppfattning av om de ser en ”röd tråd” i utbildningen, dvs. om de olika delarna 
och momenten i förarutbildningen hänger samman. Därefter följer i för- respektive 
efterstudie ett avsnitt där resultaten sätts i relation till GDE-matrisen. Slutligen följer 
ett avsnitt där resultaten i för- och efterstudie jämförs.  

 
7.4 Resultat förstudie 
7.4.1 Vilka budskap och lärdomar har förmedlats enligt respondenterna? 
Budskap och lärdomar från handledare  

Handledare – teori 

I svaren framgår tydligt att det främst har varit eleven som har ställt frågor rörande 
teorin, vilka kommit naturligt under körningen. Eleven kan i och med detta sägas styra 
vad det är man diskuterar alternativt övar på under den privata övningskörningen: 

IP4: Men det är mer att man har kört under tiden, att man har frågat vad det 
där gäller för och så där. Men inte så att man har suttit hemma och pratat 
om det. Dykt upp frågor under tiden man sitter och kör. 

 

Det som respondenterna nämner är framförallt regeltillämpning i samband med 
körning i olika trafiksituationer, t.ex. hur man kör i rondeller och i korsningar.  

 

Handledare – praktik 

Övningskörningen är i de flesta fall oplanerad – man passar på att köra medan man 
ändå ska någonstans. Men det händer också att det övas på specifika moment som 
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eleven tidigare har gått igenom på trafikskolan. Det som handledarna har poängterat i 
dessa sammanhang hänger härmed samman med vad trafikskolläraren ansett att eleven 
behöver öva mer på.  

I intervjusvaren märks stor fokus på mängdträning, för att få körvana. Körvana är för 
de flesta av respondenterna en mycket viktig aspekt i förarutbildningen, en nödvändig-
het för att bli en bra och säker förare och som man främst anses få genom den privata 
övningskörningen.  

 

Handledare – sammantaget 
Flera respondenter påpekar att handledarna har betonat uppmärksamhet: 

IP 3: Min pappa har poängterat väldigt mycket det här med att det är bättre 
att stanna en gång för mycket än en gång för lite. Typ när det gäller 
cyklister och andra bilar, fotgängare. Så det har jag lärt mig mycket! Och 
alltid vara beredd. Man måste ha koll.   

 

Ett fåtal av respondenterna nämner att deras handledare har tagit upp vikten av 
hastighetsanpassning, vilket enligt en respondent beror på hans egen tendens att vilja 
köra fort. Vidare påpekar följande respondent riskmedvetenhet så som ett förmedlat 
budskap av handledaren, men utan närmare beskrivning och i ett sammanhang där 
ytterligare aspekter tas upp: 

IP 18: Riskmedvetenhet. Placering på vägen. Samspel i trafiken.  

 

Riskmedvetenhet tycks dock utifrån intervjumaterialet inte ha varit något som specifikt 
togs upp av handledarna, förutom det som handlar om uppmärksamhet och som 
indirekt kan sägas beröra riskmedvetenhet.  

Som helhet ser respondenterna den privata handledningen som en värdefull möjlighet 
till att få körvana samt få tillfälle att öva på olika manövreringsgrunder. I detta 
sammanhang blir handledarna mer ett ”instrument” för att få möjlighet till detta, 
snarare än att de har till uppgift att förmedla budskap och lärdomar relaterade till 
förarutbildningen. Det handlar därför kanske mer om respondenternas egna budskap – 
eller snarare uppfattningar – av vad som är viktigt för att vara en säker förare.  

 

Budskap och lärdomar från trafikskola  

Trafikskola – teori 

Teoretiska övningar i trafikskolans regi avser diskussioner under både teorilektioner 
och körlektioner. Det som främst har påtalats i intervjuerna är teoretiska diskussioner 
om t.ex. vilka regler som gäller i olika trafiksituationer och trafikmiljöer. ”Uppmärk-
samhet”, där även ”uppsikt” och ”koll” räknas in har tagits upp av flera respondenter. 
Ytterligare en aspekt som flera av de intervjuade påpekar är vikten av att köra 
defensivt. 

Riskmedvetenhet som det främsta budskapet i de teoretiska övningarna på trafikskolan 
har inte lyfts fram av de intervjuade. I citatet nedan gör dock respondenten en koppling 
mellan riskmedvetenhet och uppmärksamhet:  
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IP4: Man blir ännu mer medveten, man fick se film på olika saker, hur lätt 
det kan vara… olika krockar, olika hastigheter. Man blir väldigt mer 
uppmärksam mot vad man kanske var innan. Det är inte bara ut och tuta och 
köra. 

I: Var det viktigt att få det från trafikskolan? 

IP4: Ja, det tror jag. Annars är det nog lätt att bara sitta där och läsa och sen 
slänger man bort det. Nu sitter det kvar nånstans i huvudet. /…/ Olika risker 
i trafiken. Det är också bra att få det så [på film], och inte när man kör.  

 

Det tycks överlag som om respondenterna inte alltid särskiljer begreppet riskmed-
vetenhet och uppmärksamhet. När man talar om uppmärksamhet som det främsta 
budskapet menar man eventuellt underförstått även riskmedvetenhet, dvs. att man ser 
dessa aspekter som starkt sammanlänkade. 

 

Trafikskola – praktik 

Praktiska övningar på trafikskola innefattar t.ex. fordonsmanövrering och körning i 
olika trafiksituationer (t.ex. körning i cirkulationsplats eller landsvägskörning).  

Flera av de intervjuade tar upp detaljer, som att titta i backspeglar, vilket i sin tur 
handlar om att ha uppmärksamhet, eller ”koll på läget”, som en respondent uttrycker 
det.  

Bland intervjusvaren finns också uttalandet att ”allting” poängterades i de praktiska 
övningarna på trafikskolan. Respondenten i citatet nedan finner det t.ex. svårt att 
plocka fram något specifikt budskap:   

IP7: Dom utgår ju från det som man ska göra på uppkörningen, och det är 
ju alla olika moment. Alltifrån innerstadstrafik till landsväg och trafikering 
och så. Så det är svårt att säga… Vi gick ju igenom allting som vi skulle.  

 

Citatet visar också hur man under en körlektion övar på sådant som trafikskolläraren 
berättar kommer att tas upp på körprovet.  

 

Trafikskola – sammantaget 

Det som mest frekvent har betonats när det gäller budskap och lärdomar från trafik-
skolan sammantaget (teori och praktik) är insikten om betydelsen av uppmärksamhet: 

IP8: Har man ju fått lära sig att man ska titta åt alla håll och vara väldigt 
uppmärksam när man åker i trafiken. Det var väldigt mycket kärnan när 
man körde på trafikskolan. Ha bra uppsikt när man åker.  

 

Även riskmedvetenhet är en lärdom – eller insikt – som flertalet menar kommer från 
trafikskolan. Vidare märks i intervjusvaren en tendens att begreppet uppmärksamhet 
många gånger vävs samman med begreppet riskmedvetenhet (jfr ovan): 

IP5: Man måste vara riskmedveten, jag säger det hela tiden, men det är det 
stora budskapet dom… /.../ 

I: Vad lägger du i det begreppet? 
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IP5: Ha koll på bilar… Om det är högerregeln, man ser inget, men att man 
ändå har koll på allt. Att man har koll ut i rondeller… Bromsberedskapen, 
att öva upp reaktionsförmågan.  

 

Flera av de intervjuade menar att trafikskolornas fokus till stor del handlar om regel-
förståelse. Respondenterna kommer här också in på det faktum att handledarna inte 
alltid är uppdaterade då det gäller regler och vägskyltar. Vidare är miljötänkande, t.ex. 
att man ska ”surfa” på växlarna, ett exempel på vad som lärs ut av trafikskolan, men 
inte av handledarna.   

Några av de intervjuade poängterar säkerhet så som den främsta lärdomen från 
trafikskolan, men utan att redogöra för vad detta egentligen innebär. En respondent 
säger t.ex. följande: 

IP21: På bilskolan är det trafikreglerna och inte körförmågan… den lärde 
man inte så mycket, inte alls hur du ska köra, utan det var mer hur du ska 
föra fram bilen så det är trafiksäkert.  

 

Trafikskollärarna har också fokuserat mer på förarens roll än vad handledarna gjort. 
Från trafikskolan har man t.ex. fått ett defensivt körsätt, menar några av de intervjuade.  

På frågan om upplevda förmedlade budskap från trafikskolan överlag är det några 
respondenter som har svarat i stil med ”allt”: 

IP3: Det var alltså väldigt brett. Vi pratade om hela den där boken 
[Körkortsboken]!  

 

Utbildningen i sin helhet: budskap och lärdomar 

Utifrån svaren på frågan om vilka budskap och lärdomar som man anser sig ha fått 
sammantaget i sin utbildning, dvs. från både handledare och trafikskollärare rörande 
både teori och praktik, är det främst manövrering, riskmedvetenhet, uppmärksamhet, 
regler och hänsyn som tas upp. Dessa aspekter vävs ofta samman i intervjuerna: 
hänsynsfull är man t.ex. genom att vara uppmärksam, och genom att vara uppmärksam 
så påvisar man också en riskmedvetenhet osv.  

 

Budskap från Vägverket 
Respondenterna fick också en fråga om vad de tror att Vägverket främst vill förmedla i 
förarutbildningen för B-körkort. I intervjumaterialet framkommer att man tror sig ha 
fått Vägverkets budskap via trafikskolan. Det som respondenterna främst har tagit upp 
är: hastighetsanpassning, defensiv körning, hänsyn, uppmärksamhet, riskmedvetenhet, 
nykterhet, regler och laglydnad.  

På frågan varför man tror att Vägverket vill förmedla de olika budskap som responden-
terna själva nämner svarar flertalet att det i slutänden handlar om myndighetens syfte 
att minska olyckorna i trafiken. Någon respondent poängterar också vikten av att alla 
trafikanter ska ha samma grund, dvs. samma ”tänk” kring trafik och risker, i syfte att 
minska just olyckor: 

IP4: För att alla ska tänka samma tänk. Alltså olyckor kommer alltid att 
finnas, men om alla är riskmedvetna kan man kanske hindra att fem 
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personer dör varje år. Förr i tiden kanske inte alla var så riskmedvetna, men 
nu får ju alla det i sin körutbildning, på ett helt annat sätt. Och då kanske 
det blir säkrare i framtiden. 

 

Sammantaget handlar alla de olika aspekter som respondenterna nämner om en enda 
sak: säkerhet. Aspekterna är många och gränsdragningarna mellan dem är inte alltid 
tydliga. Några av de intervjuade menar, något diffust, att man från Vägverkets sida 
önskar att de blivande körkortstagarna ska bli säkra och bra förare. 

 
7.4.2 Budskapens och lärdomarnas effekter på förarbeteendet 
Respondenternas uppfattningar av vilka effekter som förarutbildningens budskap och 
lärdomar har på det egna förarbeteendet berör främst vikten av att ha ett defensivt 
körsätt, dvs. att man kör lugnt och försiktigt. Även uppmärksamhet poängteras, liksom 
betydelsen av att vara förutseende och beredd. Dessa aspekter kan i sin tur kopplas till 
riskmedvetenhet. Enligt följande citat är detta saker som man inte tänkte på innan 
utbildningen: 

IP3: Jag tror man blir mer medveten om bland annat aggressiv körstil och 
defensiv… att man tänker på det. För man känner sig ju nästan lite 
oövervinnelig, när man sitter där bakom ratten! Men pratar man om det så 
blir det också att man har nånstans i bakhuvudet att man inte är det. Och 
det gäller att ta det lugnt och ha koll på vad man gör. Annars kan både en 
själv och andra råka illa ut. Det är stora saker…! 

I: Hade du tänkt på det här innan, om körsätt och sånt? 

IP3: Nej, det hade jag väl inte tänkt så mycket på.  

 

Följande respondent menar att han påverkats lika mycket av både trafikskola och 
privat undervisning, men på olika sätt: 

IP10: Jag tror dom har påverkat mig lika mycket, men på olika sätt. I det 
privata har jag kommit in i det här att jag får min egen körstil. Medan på 
trafikskolan har det varit Platonbilden, så här ska man köra bil!  

 

I det stora hela ger intervjumaterialet en bild av att det framförallt är trafikskolan som 
har påverkat respondenternas förarbeteende. De förarbeteenden som respondenterna 
menar att de främst har fått från trafikskolan är: miljömedveten körning, att köra 
defensivt, vara uppmärksam samt riskmedveten.  

Få av de intervjuade har ringat in något specifikt förarbeteende som framförallt skulle 
vara påverkat av den privata undervisningen. Däremot framhäver respondenterna att 
det i synnerhet är i den privata undervisningen som man har fått körvana och rutin (jfr 
ovan).  

 
7.4.3 ”Den röda tråden” 
Hur ser de nya körkortstagarna på utbildningen i sin helhet? Finns det en röd tråd 
genom utbildningen? I följande avsnitt beskrivs respondenternas uppfattningar kring 
hur man upplevt att kursplan, undervisning och prov hängt samman logiskt. 
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Vad vet man om kursplanen? 
De mål som varje körkortselev ska uppnå under sin förarutbildning finns beskrivna i 
den nationella kursplanen. På frågan om de intervjuade känner till den nationella 
kursplanen svarar majoriteten nekande. Några respondenter har hört talas om kurs-
planen, men inte sett den. Ytterligare några antar att en sådan finns, även om de inte 
sett den. Men även om man inte känner till kursplanens innehåll så menar några av 
respondenterna att de indirekt tagit del av den i och med trafikskolans upplägg. 

Att kursplanen ändå känns viktig visar följande citat, där det också framkommer en 
önskan om att få tillgång till kursplanen via trafikskolan, för att kunna se kursplanens 
kriterier: 

IP16: Man borde få se den i alla fall [kursplanen]. Lika väl som man får se 
betygskriterier i skolan. Det borde vara en skyldighet för trafikskolan på 
första körlektionen, att det här ska du kunna när du kör upp, eller nåt sånt.  

 

Var hämtades informationen? 
Ingen av de intervjuade säger sig ha sett den nationella kursplanen för B-körkort. 
Information om förarutbildningens innehåll och mål erhölls istället enligt några 
respondenter i samband med inskrivning vid trafikskola eller vid sin första körlektion. 
För flertalet kom informationen från olika källor, bl.a. kompisars berättelser om och 
erfarenheter av hur förarutbildningen kan se ut. Bland de intervjuade framkommer 
även en känsla av ovisshet varifrån informationen om upplägg, innehåll och mål kom, 
men där de själva antar att den indirekt har kommit från trafikskollärarna: 

IP16: Jag har nog egentligen inte fått nån information, specifikt om vad 
man måste kunna. Utan det är körskolläraren som sagt att vi ska köra 
igenom vissa grejer. Men hon har aldrig sagt rätt ut, vad exakt det är jag 
måste klara. Det har hon inte gjort.  

 

Finns det en ”röd tråd”? 
En beskrivning som respondenterna ger rörande ”den röda tråden” är att utbildningen 
kännetecknats av en successiv upptrappning av svårighetsgrad, och att man går igenom 
ett moment i taget. I intervjumaterialet beskrivs också den röda tråden som det faktum 
att praktik hängde samman med teori.  

I sin helhet visar intervjusvaren att respondenterna ser förarproven som det slutgiltiga 
beviset på att man kan köra bil. Några respondenter menar i detta sammanhang att 
utbildningen på trafikskolan är anpassad efter förarprovens innehåll. Citatet nedan är 
ett exempel på detta: 

IP9: Men det är ju lite deras mål, att man ska klara proven… Kan tänka mig 
att dom ser det som att klarar man provet, då är man godkänd förare och 
kan köra i trafiken. Det är klart att det [utbildningen på trafikskolan] är 
anpassat till provet. /.../ Röd tråd… det är klart, det måste ju ha 
genomsyrats, jag klarade det ju, då måste jag ju ha tagit till mig rätt.  

 

Ytterligare en beskrivning av ”den röda tråden” kan relateras till den information som 
man fått i utbildningens början på trafikskolan och hur informationen sedan överens-
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stämde med hur utbildningen faktiskt upplevdes. Detta trots att några respondenter inte 
tyckte att de hade fått så mycket information inledningsvis.  

Enligt respondenterna finns det – eller borde finnas – en koppling mellan Vägverkets 
budskap och de budskap som förmedlas av trafikskolan (se ovan). Vägverkets budskap 
innefattar flera olika aspekter som i slutänden handlar om säkerhet. Respondenterna 
tycks uppfatta Vägverkets budskap utifrån de budskap och lärdomar som de själva 
anser sig ha fått i förarutbildningen, vilket skulle kunna tolkas som att man ser en 
samstämmighet mellan Vägverkets budskap och den faktiska utbildningen. 

 

Upplevda brister i utbildningen? 
Även om de intervjuade i allmänhet ser en röd tråd i den utbildning de just genomgått 
påpekar de olika saker som skulle kunna ändras eller förbättras. Trots att så gott som 
majoriteten av de intervjuade är nöjda med utbildningen menar några att de ibland fått 
bristande information om utbildningens upplägg och innehåll eller att den information 
som man har fått inte har varit tillräckligt tydlig. Ingen av respondenterna hade, som 
nämnts ovan, några kunskaper om den nationella kursplanen för körkort B. För en del 
ses detta som en brist; det finns ett behov av att från början förstå förarutbildningens 
upplägg och mål. Detta hänger i sin tur samman med respondenternas synpunkter på 
förarprovet, eftersom flera respondenter menar att utbildningens innehåll i vissa 
avseenden inte överensstämde med detta. Här märks en önskan om att kunskaps- och 
körprov borde vara upplagda efter samma mönster som det som man har gått igenom i 
undervisningen. Men huruvida detta ses som viktigt för att bli en trafiksäker förare 
eller viktigt för att få sitt körkort i handen så fort som möjligt framkommer inte.  

Så gott som samtliga respondenter menar att även om handledarna ofta har lång 
erfarenhet av bilkörning så visade de sig ha bristande kunskaper. Flera var de som i 
början lärde in fel saker under den privata övningskörningen, vilka kunde vara svåra 
att ändra på då de senare tog körlektioner på trafikskola.  

Bland respondenterna finns också önskemål om att ha fått öva i fler olikartade trafik-
miljöer eller trafiksituationer (t.ex. körning i bostadsområden, landsvägskörning, 
stadskörning, rondellkörning och mörkerkörning), då detta av olika anledningar inte 
blev av.   

 
7.4.4 Förstudien: analys utifrån GDE-matrisen 
För att ytterligare belysa respondenternas uppfattningar av förarutbildningen har 
förstudiens intervjuresultat satts i relation till GDE-matrisen. I detta sammanhang är 
det aspekter/kategorier av budskap och lärdomar samt påverkan på det egna 
förarbeteendet som står i fokus. 

 

Budskap och lärdomar  

Ser man till samtliga budskap och lärdomar, både teoretiska och praktiska, märks en 
klar tyngdpunkt inom kunskapsområdet Kunskaper och färdigheter, på den näst 
nedersta nivån, Körning i/hantering av trafiksituationer. Inom samma kunskapsområde 
finns även en stor fokus på den nedersta nivån, Fordon och fordonsmanövrering. 
Medan budskapen inom kunskapsområdet Riskhöjande faktorer till viss del har en 
ganska jämn spridning över de olika nivåerna, finns inte ett enda budskap med på 
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någon av de nivåer som finns inom kunskapsområdet Självkännedom. Nedan beskrivs 
jämförelsen med matrisen ytterligare.  

 

Handledare 

När det gäller de budskap och lärdomar som respondenterna menar kommer från den 
privata undervisningen, dvs. från handledarna, är dessa endast märkbara i matrisens 
kunskapsområdet Kunskaper och färdigheter inom de två nedre nivåerna Körning 
i/hantering av trafiksituationer och Fordon och fordonsmanövrering.  

 

Trafikskola 

Ett fåtal budskap och lärdomar från trafikskola passar in i matrisens kunskapsområde 
Kunskaper och färdigheter, på nivåerna Personliga livsförutsättningar och strävanden 
respektive Resande och bilkörning. Inom nivån Fordon och fordonsmanövrering kan 
ett antal budskap och lärdomar placeras in, främst rörande teori. Tyngdpunkten inom 
kunskapsområdet Kunskaper och färdigheter påträffas dock på nivån Körning 
i/hantering av trafiksituationer. Framförallt handlar det då om teori, men även praktik 
finns med här. 

Inom kunskapsområdet Riskhöjande faktorer märks en relativ jämn fördelning mellan 
teori och praktik på nivåerna Personliga livsförutsättningar och strävanden, Resande 
och bilkörning samt Körning i/hantering av trafiksituationer. Fokus vad gäller teori 
och praktik sammantaget inom detta kunskapsområde hamnar på nivån Körning 
i/hantering av trafiksituationer. Inga budskap och lärdomar finns representerade på 
nivån Fordon och fordonsmanövrering inom detta kunskapsområde. 

Inga budskap och lärdomar har kunnat placeras in under matrisens kunskapsområde 
Självkännedom. 

 

Utbildningen i sin helhet 

På frågan om vilka budskap och lärdomar som respondenterna har uppfattat gällande 
utbildningen i sin helhet hamnar tyngdpunkten i matrisen inom kunskapsområdet 
Kunskaper och färdigheter. Här kan ett fåtal budskap och lärdomar placeras in i dels 
den översta nivån Personliga livsförutsättningar och strävanden, dels den nedersta 
nivån Fordon och fordonsmanövrering. Främst finner man dock inom detta kunskaps-
område budskap och lärdomar inom nivån Körning i/hantering av trafiksituationer.  

I kunskapsområdet Riskhöjande faktorer återfinns ett fåtal budskap och lärdomar, vilka 
kan placeras inom nivån Körning i/hantering av trafiksituationer.  

Inga budskap och lärdomar kan återges i matrisens kunskapsområde Självkännedom. 

 

Vägverket 

Inom kunskapsområdet Kunskaper och färdigheter ligger tyngdpunkten av budskap 
från Vägverket (utifrån respondenternas resonemang) på nivån Körning i/hantering av 
trafiksituationer. Ett fåtal budskap återges på matrisens översta nivå, Personliga livs-
förutsättningar och strävanden respektive nedersta nivå, Fordon och fordonsmanöv-
rering. Inga budskap finns med på nivån Resande och bilkörning. 
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När det gäller kunskapsområdet Riskhöjande faktorer kan ett fåtal budskap som anses 
komma från Vägverket placeras in på nivån Personliga livsförutsättningar och 
strävanden samt Körning i/hantering av trafiksituationer. Däremot ses inga budskap på 
nivåerna Resande och bilkörning och Fordon och fordonsmanövrering.  

Slutligen, rörande förarkompetenser inom kunskapsområdet Självkännedom, har inga 
budskap från Vägverket tagits upp av respondenterna. 

 

Miljöaspekterna 

Miljöaspekten finns inte med i GDE-matrisen. Utöver de budskap och lärdomar som 
kan placeras in i matrisen har dock respondenterna även talat om budskap rörande 
miljöanpassad körning. 

 

Påverkan på det egna förarbeteendet 
De olika aspekter som respondenterna har tagit upp om hur förarutbildningen har 
påverkat det egna förarbeteendet har jämförts med de olika förarkompetenserna i 
GDE-matrisen. Framförallt handlar det om förarbeteenden som kan relateras till 
kunskapsområdena Kunskaper och färdigheter respektive Riskhöjande faktorer. I dessa 
sammanhang är det den näst nedersta nivån i matrisen, Körning i/hantering av 
trafiksituationer, som avses. Det kan t.ex. handla om att man som förare är uppmärk-
sam, med hög beredskap på oförutsedda händelser i trafiken. 

Ingen av respondenterna har påtalat körbeteenden som kan relateras till de två övre 
nivåerna av kunskapsområdena Riskhöjande faktorer respektive Självkännedom.  

Några respondenter påpekar att förarutbildningen har medfört att de kör miljömed-
vetet. Detta är dock något som inte framkommer i jämförelsen med matrisen, då denna 
aspekt inte finns med i matrisen. 

 
7.5 Resultat efterstudie 
7.5.1 Vilka budskap och lärdomar har förmedlats enligt respondenterna? 
Budskap och lärdomar från handledare  

Handledare – teori 

Det är svårt att ringa in några egentliga teoretiska budskap som respondenterna har 
uppfattat av sina handledare. Många gånger handlar det om situationer av olika slag 
som uppkommit under övningskörningen och som spontant kommenterats av 
handledaren och/eller eleven: 

IP5: Det var väl lite om det var nåt när man körde. Men inget speciellt. 

 

På detta sätt övade och diskuterade man, om än relativt oplanerat, på att hantera olika 
typer av trafiksituationer. Det som dock främst har poängterats av respondenterna är 
handledarens tonvikt på uppmärksamhet: 

IP11: ... hålla koll på trafiken omkring mig. Inte bara hålla koll på mig själv 
och min väg och det som händer precis framför. ”Men titta i backspeglarna, 
men gör så här, du måste det, annars blir det jättefarligt”.  
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I citatet ovan märks också en koppling mellan uppmärksamhet och riskmedvetenhet, 
dvs. det framkommer att man måste vara uppmärksam för att förhindra riskfyllda 
situationer. 

 

Handledare – praktik 

Även de praktiska övningarna i samband med den privata övningskörningen har oftast 
uppstått oplanerat, dvs. man passar på att övningsköra om man ändå ska någonstans: 

IP4: /.../ Men... jag kan inte säga att det var så här att vi sa att ”nu åker vi ut 
och tränar på att köra enkelriktade gator”. Det var inte så, utan det var mer 
”kör lite i stan, kör ute på landet”.  

I: Ja. Och så upptäckte ni grejer som ni övade på? 

IP4: Ja. Precis. Och i sin tur kan man säga det till trafikskolläraren då, ”jag 
känner att jag kan inte det här riktigt”, så tränade man det med honom då. 
Det var bra.  

 

Citatet belyser också att eleven övade på sådant som upplevdes som svårt. Detta är 
något som även karakteriserade de teoretiska diskussionerna i bilen. Teori och praktik 
vävs på så vis samman.  

Den ofta oplanerade övningskörningen innebär att respondenterna har svårt att peka ut 
enskilda aspekter som betonats av handledarna. Det främsta syftet med övningskör-
ningen tycks också för många framförallt handla om att få körvana och rutin. 

En respondent tar upp hur hennes handledare betonat vikten av att som förare själv 
kunna klara av praktiska saker, t.ex. byta däck och fylla på spolarvätska – moment som 
enligt respondenten inte alls fick samma tonvikt på trafikskolan. 

 

Handledare – sammantaget 

Intervjumaterialet ger en tydlig bild av att respondenternas uppfattning om budskap 
och lärdomar från handledare till övervägande del handlar om vikten av att behärska 
grundläggande manövrering och att få körvana och rutin. Även betydelsen av ansvar 
och säkerhet tas upp i intervjuerna: 

IP4: Nej, men... det är nog säkerhet där också. Faktiskt. Och tänka på att man 
faktiskt har ansvar för dom andra i bilen, när man kör.  

 

Budskap och lärdomar från trafikskola 

Trafikskola – teori 
De aspekter som tas upp i intervjuerna gällande teoretiska budskap och lärdomar från 
trafikskola vävs många gånger samman: i samband med att man kör i olika trafiksitua-
tioner framkommer t.ex. vikten av att kunna förutse olika situationer, och för att kunna 
förutse krävs uppsikt. Detta i sin tur förknippas med riskmedvetenhet och insikter om 
de faror som finns i olika trafiksituationer. Respondenten i citatet nedan minns att 
mycket handlade om att vara beredd på att det t.ex. kan komma ett barn ut på vägen. 
Även planering av körfält är ett exempel på hur föraren hela tiden ska ”tänka ett steg 
före”:  
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IP4: Säkert jättemycket saker! Jag vet inte faktiskt. Det var ju jättemycket 
hela tiden. /.../ Och sen såna här grejer som man inte tänker på själv, om det 
står en buss så här så kan det kanske komma ett barn... det ligger ju en skola 
här i närheten, det kan ju komma barn... Nej... Det här med uppsikt också. 
Att hela tiden kolla framåt och tänka ett steg längre... verkar tycka rätt 
viktigt. Alltså just att man lägger sig så att man inte behöver krångla så 
mycket, säg att man väljer fil tidigt och såna saker. /.../ 

I: Varför tror du att dom har poängterat just det här, grejerna med uppsikt 
och...  

IP4: Därför att... Jag tror att det är då rätt mycket konstiga grejer händer. Inte 
tänker efter och byter fil... Dom vet säkert att det händer mycket olyckor då. 
Att dom förebygger det, på nåt sätt. Att dom vet att det kan bli krångliga 
situationer om man inte tänker efter från början.  

 

Citatet illustrerar också betydelsen av att undvika att hamna i besvärliga trafiksitua-
tioner, snarare än att ta sig ur redan uppkomna sådana.  

Vidare nämner några respondenter att man i trafikskolan behandlat teoretiska aspekter 
gällande bilens funktion och utrustning.  

 

Trafikskola – praktik 

Flertalet av respondenterna menar att uppmärksamhet är det som trafikskolan mest 
poängterade i samband med övningskörning och praktiska moment, t.ex. att titta i 
backspeglarna. Flera av respondenterna tog stadskörning som exempel, som är en 
komplex miljö där mycket kan hända. I en sådan miljö är uppmärksamhet och 
beredskap a och o.  

Vidare är körning i rondell ett övningsmoment som flera av de intervjuade tar upp. Det 
som setts som viktigt är att kunna vilka regler som gäller samt att kunna hantera själva 
trafiksituationen. 

Intervjumaterialet indikerar också att man på trafikskolan tränade extra på det som 
eleven själv och/eller trafikskolläraren ansåg att man behövde nöta på.  

Även uppfattningen om att man har fått lära sig ”allt” under de praktiska övningarna 
på trafikskola framkommer i intervjuerna. Detta kan indikera att man ser det som svårt 
att ringa in något specifikt, vilket till viss del framkommer i citatet nedan: 

IP6: Ja... det var väl allt möjligt! Om det var något särskilt moment?  

I: Ja, nåt särskilt som han lyfte fram? 

IP6: Jaha [funderar]. Jag tänker på döda vinkeln och alla dom här 
uppsiktsrutinerna hela tiden. Men det var ganska mycket med allt!  

 

Trafikskola – sammantaget 

I intervjumaterialet märks framförallt två områden som särskilt karakteriserar budskap 
och lärdomar från trafikskolan. Det ena är vikten av att ha uppsikt, medan det andra är 
kunskaper om och träning i att hantera trafiksituationer av olika slag. Som så många 
gånger i intervjumaterialet framtonar här en bild av bilkörning som en komplex 
uppgift: att befinna sig i en specifik trafiksituation innebär att man måste ha uppsikt på 
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trafikmiljön för att kunna hantera eventuella händelser samt även ha kunskap om de 
olika regler som gäller i den givna situationen. I slutänden handlar det om att vara en 
säker bilförare.  

Det framkommer också att trafikskolorna har lärt ut att det är viktigt att visa hänsyn 
och att kunna samspela med andra trafikanter. Vidare finns vid flera tillfällen 
uttalanden som handlar om att man på trafikskolan lär sig ”det rätta”. En respondent 
påpekar t.ex. att han fick lära om en del saker från den praktiska övningskörningen då 
han började på trafikskola och som exempel ges miljöanpassad körning, t.ex. att 
”surfa” på växlarna. 

 

Utbildningen i sin helhet: budskap och lärdomar  
De intervjuade fick även en fråga om vad de tycker sig ha fått för budskap och 
lärdomar i sin helhet, utan att precisera om det kommer från handledare eller trafik-
skola. Det som mest frekvent tas upp som exempel är kunskaper om och tillämpning 
av trafikregler. Några respondenter svarar också, något diffust, att de har lärt sig ”att 
köra bil”. Vidare har ett fåtal respondenter poängterat budskap som handlar om att 
man inte ska köra bil trött, onykter eller stressad. Lärdomar som har med grundmanöv-
rering att göra berörs också i intervjuerna, liksom vikten av att visa hänsyn och ansvar. 
Men även aspekter som kan kopplas till förarens beteende nämns. Respondenten i 
citatet nedan talar i detta sammanhang om ”sunt förnuft”:  

IP11: /.../ Överhuvudtaget så insåg jag ganska snart att det handlade mycket 
om sunt förnuft än nåt annat. Hur man beter sig i trafiken. 

 

I intervjuerna framkommer också att man har fått insikter om olika risker i trafiken och 
konsekvenserna av olika trafikbeteenden: 

IP4: Det har inte varit manövreringen som har varit problemet, jag tycker 
mer det har varit den mentala biten, som jag har fått träna på. Att svänga 
med en bil, det är ju inte det som är det svåra, utan det är ju verkligen att 
veta varför och hur och vad som händer sen./.../ Att man har koll på vad 
man gör och varför. 

 

Budskap från Vägverket 

Enligt flera respondenter handlar Vägverkets främsta budskap till körkortstagare 
framförallt om trafikregler och vägmärken, med syfte att motverka olyckor. I detta 
sammanhang nämns även nollvisionen:  

IP4: Ja, jag vet inte... Det känns så här som en myndighet som jag inte har 
koll på. Men det är säkert... förebygga skador i trafiken och olyckor. Jag 
tycker att det verkar som en väldigt viktig del. Dom har väl nollvision och 
dom kämpar säkert för det.  

 

Några respondenter påpekar att de främsta budskapen från Vägverket handlar om att 
inte köra bil när man är trött eller alkoholpåverkad och att man som förare ska hålla 
gällande hastighetsgränser. Hänsyn, samspel, uppmärksamhet och defensiv körning är 
ytterligare aspekter som Vägverket vill förmedla, enligt intervjuerna. I följande citat 
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lyfter respondenten fram – förutom hänsyn och en försiktig körning – att det är viktigt 
att följa trafikrytmen: 

IP11: [funderar] Följa trafikrytmen och... Ja. Det är ju allt egentligen! Ja 
men att man tar det försiktigt och visar hänsyn i trafiken. Tror jag.  

 

Endast ett fåtal gör en direkt koppling till riskmedvetenhet så som det viktigaste 
budskapet/lärdomen från Vägverket. Vidare nämner några att Vägverkets budskap är 
att man ska bli ”en säker förare”, men utan att förklara närmare vad det innebär. 

Flera av respondenterna har svårt att ta fram enskilda exempel på budskap som de tror 
att Vägverket vill förmedla. Istället blir svaret ”allt”:  

IP2: Allt är viktigt, som en helhet. För annars skulle man ju inte gå igenom 
det. Så allting är ju viktigt. 

 

I intervjuerna har vikten av att vara en miljömedveten bilist framkommit i olika 
sammanhang, men när det gäller vad man uppfattar som Vägverkets budskap har 
miljöaspekten ingen framträdande roll.  

 
7.5.2 Budskapens och lärdomarnas effekter på förarbeteendet 
Respondenterna har påtalat vitt skilda saker vad gäller upplevda effekter av förarut-
bildningens budskap och lärdomar på det egna körbeteendet. Det som främst har 
poängterats är att utbildningen har medfört att man har blivit en uppmärksam förare:  

IP8: Men dom har väl gjort att jag verkligen har förstått att bilkörning är 
komplext, att man ska vara väldigt uppmärksam. Jag tror att efter mycket 
tuggande liksom, att jag har blivit hyfsat uppmärksam på det komplexa i 
trafiken.  

 

Citatet speglar också hur respondenten ser bilkörning som en komplex aktivitet, där 
flera aspekter måste ingå.  

En annan effekt av förarutbildningen är att man har lärt sig hänsyn gentemot andra 
trafikanter, t.ex. äldre. I detta sammanhang talas det också om defensiv körning, dvs. 
att man kör lugnt och försiktigt. Vidare menar några respondenter att deras förarbete-
ende präglas av ett ansvarstänkande i och med den genomgångna utbildningen: 

IP1: För att när jag sitter bakom ratten så är det jag som har ansvaret. Då är 
det... det är ändå jag som blir skyldig liksom. Det är min skyldighet att se 
till att inget händer. På så sätt blir det mitt ansvar.  

 

Att köra nykter tycks vara en självklarhet. Men även riskerna med att köra trött tas upp 
och att man insett vikten av att agera korrekt i en sådan situation, t.ex. genom att ta 
paus.  

Bland intervjusvaren påtalas också att förarbeteendet präglas av ett miljötänkande i 
samband med växling. Miljöanpassad körning har dock inte tagits upp i så stor 
utsträckning i intervjumaterialet vad gäller frågan om hur utbildningen har påverkat 
det egna förarbeteendet. Här ska emellertid påpekas att miljöaspekterna har lyfts fram i 
flera andra sammanhang i intervjuerna. Speciellt framkommer detta då respondenterna 
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jämför vad det är man lär sig i den privata övningskörningen respektive på trafikskola, 
och där flera menar att det är från trafikskolan som man t.ex. har lärt sig hur man 
växlar på ett miljömedvetet sätt. Möjligen är t.ex. miljömedveten körning så starkt 
kopplat till inlärningen i hur man växlar att det till slut tas som något självklart, som en 
del av det tidiga manövreringsinlärandet.  

Att körvana och rutin har stor betydelse för huruvida man är en säker förare eller inte 
framkommer hos flera respondenter. Man är nöjd med sin utbildning och tycker sig ha 
lärt det som behövs, men fortfarande anses just körvana och erfarenheter av olika 
trafiksituationer saknas. 

 
7.5.3 ”Den röda tråden” 
De intervjuade fick frågan om de upplever att det fanns en ”röd tråd” i deras utbild-
ning, dvs. om kursplan, utbildning och prov hänger samman logiskt. Nedan redovisas 
intervjusvaren, där det även framkommer om man känner till den nationella kurs-
planen för körkort B.  

 

Vad vet man om kursplanen? 
Majoriteten av de intervjuade känner inte till att det finns en nationell kursplan för 
körkort B. Följande respondent har vetskap om att det finns en kursplan, men har i sin 
utbildning inte kommit i kontakt med den: 

IP10: Jag känner till det, men jag har inte gått igenom den och inte läst den. 
Och vi har inte gått igenom den på trafikskolan heller.  

 

Några respondenter är något osäkra på om de har sett kursplanen, men har i vilket fall 
inte läst den. En respondent tror sig ha läst den nationella kursplanen för körkort B, 
men kan inte referera till den.  

Var hämtades informationen?  

Det råder en okunskap bland respondenterna om den nationella kursplanen för körkort 
B. Information om förarutbildningen för körkort B om innehåll och mål kom inte heller 
från kursplanen, utan hämtades från annat håll. Intervjumaterialet pekar på att respon-
denterna inte planerade avsevärt inför sin utbildning. Information om utbildningen fick 
man t.ex. ryktesvägen, genom kompisar och kollegor. Information hämtades också i 
samband med att man skrev in sig på en trafikskola.  

 

Finns det ”en röd tråd”? 
Överlag upplever respondenterna att utbildningen har varit bra, då innehållet i 
undervisningen har hängt samman med förarprovet: 

IP10: Jo. Det får jag säga. Det tycker jag, man tar ju upp samma saker. Man 
poängterade dom saker som faktiskt kom upp på provet, sen på 
kunskapsprovet. Och man övade på dom moment som togs upp under 
uppkörningen.  
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Vidare menar flera av dem som genomförde sin förarutbildning i både privat och 
trafikskolans regi att detta har varit en bra utbildningsform, eftersom de kompletterat 
varandra. 

 

Upplevda brister i utbildningen? 
Upplevda brister i utbildningen skulle även kunna ses som att den röda tråden inte 
hänger samman. Och även om majoriteten av de intervjuade är nöjda med sin 
utbildning finns det saker som de antingen känner att de borde ha gjort annorlunda, 
eller som de ser som brister i utbildningens upplägg och innehåll.  

I citatet nedan antyder respondenten att det finns ett glapp mellan upplägg och 
innehåll, då hon upplever att det känns rörigt och otydligt: 

I: Du var lite inne på innan, just när du tittar i backspegeln, att du skulle ha 
haft en plan, där man fick veta mål och delmål kanske? 

IP4: Ja. Ja. Och sen det här hur det hänger ihop. För alla säger olika. En del 
säger att man får skriva teorin innan man är arton, en del säger att det får 
man inte alls. Och nu ska det ändras att de typ ska hänga ihop lite mer. Och 
ingen har liksom koll på hur det är. /…/ Alltså att dom skulle kunna ha haft 
en plan, inte bara på vad dom skulle göra på körlektioner, utan hur man 
börjar och sen typ ”när du kan det så kan du göra halkan och sen när du 
gjort det kan du göra kunskapsprovet...”. Ett papper på hur det var tänkt, 
liksom.  

 

Några respondenter tar upp handledarnas roll. En av de intervjuade menar att det 
skulle vara bra om handledarna inte bara fick gå kurs rörande teori11, utan även få en 
motsvarande praktisk genomgång. Detta bottnar i att man som elev ibland upplever att 
handledarna inte har rätt kunskaper då de lär ut och att de kan lära ut helt fel saker till 
eleven (jfr ovan). 

 
7.5.4 Efterstudie: analys utifrån GDE-matrisen 
I följande avsnitt görs en jämförelse mellan efterstudiens intervjuresultat och GDE-
matrisens förarkompetenser. I detta avseende är det uppfattade budskap och lärdomar i 
utbildningen som beaktats, liksom även utbildningens påverkan på det egna förarbe-
teendet. 

 

Budskap och lärdomar 
Utifrån intervjumaterialet för 2008 ligger fokus på budskap och lärdomar inom 
matrisens cell Kunskaper och färdigheter–Körning i/hantering av trafiksituationer. 
Aspekter som kan falla in i kunskapsområdena Riskhöjande faktorer respektive 

                                                 
11 Från och med den 1 januari 2006 måste alla körkortstagare och deras handledare som tänker 
övningsköra privat genomgå en obligatorisk introduktionsutbildning (SFS 2004:1087). Kortfattat ska 
denna utbildning (som är cirka tre timmar lång) ge handledare och elever vägledning inför den privata 
övningskörningen, i form av mål, innehåll och regler för övningskörning. Introduktionsutbildningen 
förväntas bl.a. främja trafiksäkerheten samt bidra till en mer effektiv förarutbildning (Vägverket, 2005).  
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Självkännedom är mycket lågt förekommande. Nedan presenteras resultaten 
utförligare. 

 

Handledare 

De budskap och lärdomar från handledare som respondenterna talar om kan framförallt 
jämföras med matrisens kunskapsområde Kunskaper och färdigheter. Flera av de 
intervjuade nämner vikten av att lära sig att behärska grundläggande manövrering, dvs. 
förarkompetenser inom matrisens cell Kunskaper och färdigheter–Fordon och fordons-
manövrering. Vidare talade flertalet av respondenterna om att den handledda utbild-
ningen främst handlar om att få körvana och rutin. Även detta återfinns inom Fordon 
och fordonsmanövrering. Körvana och rutin kan också passa in i cellen Kunskaper och 
färdigheter–Körning i/hantering av trafiksituationer, då det ofta handlar om att erhålla 
en automatisering av att hantera olika trafiksituationer. De två övriga förarkompeten-
serna inom kunskapsområdet, Resande och bilkörning respektive Personliga livsförut-
sättningar och strävanden, har inte fått några motsvarigheter i det aktuella intervju-
materialet vad gäller handledarnas förmedlade budskap. Men möjligen kan uttalanden 
om ansvar, dvs. att handledarna har lärt eleverna att ta ansvar under sin körning, 
placeras i cellen Kunskaper och färdigheter–Personliga livsförutsättningar och 
strävanden. 

Vissa uttalande av respondenterna, t.ex. att handledaren under övningskörningen har 
påpekat farorna med att inte vara uppmärksam, kan möjligen ses som en aspekt 
hemmahörande i matrisens kunskapsområde Riskhöjande faktorer och under förar-
kompetensen Körning i/hantering av trafiksituationer. De övriga förarkompetenserna i 
detta kunskapsområde har dock inte berörts i intervjuerna gällande handledarnas roll. 

Inom matrisens kunskapsområde Självkännedom har inga aspekter rörande budskap 
och lärdomar från handledare kunnat placeras in.  

 

Trafikskola 

Flertalet av de intervjuade lyfter fram budskap och lärdomar från trafikskola som kan 
relateras till matrisens kunskapsområde Kunskaper och färdigheter. Häri kan t.ex. 
respondenternas berättelser om regler i samband med körning i olika trafiksituationer 
placeras, liksom vikten av att vara beredd, förutseende, hänsynsfull samt kunna 
samspela med andra trafikanter. Dessa aspekter stämmer väl överens med matrisens 
cell Kunskaper och färdigheter–Körning i/hantering av trafiksituationer. Några 
respondenter talar även om kunskaper rörande bilens funktion och utrustning samt 
kunskaper som handlar om grundmanövrering. Dessa kan placeras in i cellen 
Kunskaper och färdigheter–Fordon och fordonsmanövrering. De övriga två förar-
kompetenserna inom detta kunskapsområde, dvs. Resande och bilkörning respektive 
Personliga livsförutsättningar och strävanden, återfinns inte i de delar av intervju-
materialet som berör budskap och lärdomar från trafikskolan. 

Inom matrisens kunskapsområde Riskhöjande faktorer kan respondenternas uttalanden 
om insikter om faror inplaceras i cellen Riskhöjande faktorer–Körning i/hantering av 
trafiksituationer. Aspekter ur de övriga cellerna inom kunskapsområdet Riskhöjande 
faktorer har inte påträffat i intervjumaterialet avseende budskap och lärdomar från 
trafikskolan. 
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I intervjumaterialet återfinns ingenting som skulle kunna jämföras med förarkompe-
tenserna inom kunskapsområdet Självkännedom. 

 

Utbildningen i sin helhet 

De intervjusvar som avser budskap och lärdomar från förarutbildningen i sin helhet har 
fått en viss spridning i GDE-matrisen.  

I kunskapsområdet Kunskaper och färdigheter återfinns uttalanden som kan jämföras 
med förarkompetenser på nivån Körning i/hantering av trafiksituationer (t.ex. kunska-
per om och tillämpning av trafikregler samt hänsyn). Några har även tagit upp grund-
manövrering, vilket kan placeras in på nivån Fordon och fordonsmanövrering. Förar-
kompetenser ur de övriga två cellerna, Resande och bilkörning respektive Personliga 
livsförutsättningar och strävanden, har inte påtalats i intervjuerna i detta sammanhang. 
Möjligen kan ett uttalande av en respondent, som handlar om att man som förare ska 
ha sunt förnuft, placeras in på nivån Personliga livsförutsättningar och strävanden. 

Ett fåtal av respondenterna menar att utbildningen i sin helhet har innefattat aspekter 
rörande nykter körning samt farorna med att köra trött. Detta kan jämföras med 
matrisens kunskapsområde Riskhöjande faktorer och förarkompetensen Resande och 
bilkörning. Vidare kan risker och konsekvenser av riskfylld körning placeras in på 
nivån med förarkompetenser gällande Körning i/hantering av trafiksituationer. Detta är 
de enda cellerna inom kunskapsområdet Riskhöjande faktorer som kan relateras till 
budskap och lärdomar i utbildningen i sin helhet.  

Matrisens kunskapsområde Självkännedom har ingen motsvarighet i intervjumaterialet 
avseende utbildningens budskap och lärdomar i sin helhet.  

 

Vägverket 

De budskap som de intervjuade menar att Vägverket vill förmedla kan främst hänvisas 
till matrisens kunskapsområde Kunskaper och färdigheter och förarkompetensen 
Körning i/hantering av trafiksituationer (t.ex. kunskaper om trafikregler och väg-
märken, hänsyn, samspel, hastighetsanpassning och uppmärksamhet). Uttalanden som 
skulle kunna relateras till de övriga förarkompetenserna inom detta kunskapsområde i 
matrisen har inte påtalats.  

Inom kunskapsområdet Riskhöjande faktorer kan ett fåtal uttalanden gällande riskmed-
vetenhet placeras, dock inte i någon specifik cell, eftersom respondenterna varit 
otydliga i detta sammanhang. 

Ingen av respondenterna har då det gäller Vägverkets budskap tagit upp aspekter eller 
moment som skulle kunna relateras till matrisens kunskapsområde Självkännedom. 

 

Miljöaspekterna 

Miljöaspekten finns visserligen inte med i GDE-matrisen, men de intervjuade talar 
relativt ofta om miljömedveten körning, t.ex. att man ska ”surfa” på växlarna.  

84 VTI rapport 665 



 

Påverkan på det egna förarbeteendet 
När det gäller hur förarutbildningen har påverkat det egna förarbeteendet betonar 
respondenterna främst att man har blivit en uppmärksam förare. Detta kan jämföras 
med matrisens kunskapsområde Kunskaper och färdigheter, på nivån Körning 
i/hantering av trafiksituationer.  

Även hänsyn till oskyddade trafikanter och defensiv körning är förarbeteenden som 
tagits upp. Dessa aspekter kan föras in i kunskapsområdet Riskhöjande faktorer, på 
nivån Körning i/hantering av trafiksituationer. 

Vidare är nykter körning och vikten av att köra utvilad ytterligare aspekter som man 
menar har påverkat det egna förarbeteendet. Detta torde innebära vetskap om de risker 
som det innebär att köra onykter eller trött, varför en motsvarighet skulle kunna vara 
matrisens cell Riskhöjande faktorer–Personliga förutsättningar och strävanden.  

Förarkompetenser som kan relateras till kunskapsområdet Självkännedom och som 
skulle ha påverkat det egna förarbeteendet har inte identifierats i intervjumaterialet. 

 
7.6 Förändringar i synen på förarutbildningen? 
Uppfattningar av handledares budskap 

En skillnad i respondenternas syn på handledares teoretiska budskap är att ”uppmärk-
samhet” betonas mer i efterstudien. I förstudien talar respondenterna mer om regel-
kunskaper i samband med övningskörningen med handledarna. 

När det gäller praktiska kunskaper förmedlade av handledarna har respondenterna i 
både för- och efterstudien betonat körvana och rutin. Här märks ingen förändring i 
uppfattningen av handledarnas roll.  

Det har inte heller skett någon förändring i de intervjuades uppfattningar på den 
handledda utbildningen i sin helhet: i både för- och efterstudien betonas grund-
manövrering, körvana samt aspekter som kan relateras till uppmärksamhet och 
ansvarstagande. 

 

Uppfattningar av trafikskolors budskap 

I både för- och efterstudien lyfter respondenterna fram aspekter rörande uppmärksam-
het, beredskap och defensiv körning när det gäller trafikskolans teoretiska undervis-
ning. I efterstudien märks möjligen något tydligare en tendens till att eleverna gärna 
väver samman flera olika aspekter som hänger samman i en större helhet.  

Någon större skillnad vad gäller trafikskolans budskap och lärdomar rörande praktiska 
moment kan inte urskiljas i intervjumaterialet. I både för- och efterstudien betonas 
vikten av uppsikt, att nyttja backspeglarna osv. Även regeltillämpning nämns i både 
för- och efterstudien.   

Sammanfattningsvis har inte några större skillnader avseende helhetsbilden av 
trafikskolans förmedlade budskap och lärdomar påträffats i intervjuerna. 
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Synen på utbildningen i sin helhet  

Inga större skillnader är märkbara i för- och efterstudien avseende respondenternas syn 
på förarutbildningen i sin helhet. I efterstudien påpekas dock att man har lärt sig 
farorna med att köra i trött tillstånd, vilket inte har tagits upp i förstudien. 

 

Uppfattningar av Vägverkets budskap  

Inga påtagliga skillnader mellan för- och efterstudien kan noteras vad gäller 
respondenternas syn på vad de tror att Vägverket vill förmedla i förarutbildningen.  

 

Uppfattningar av effekter på det egna förarbeteendet 

I förstudien betonas miljömedveten körning mer än i efterstudien avseende 
förarutbildningens effekter på det egna förarbeteendet. I övrigt är svaren från för- 
respektive efterstudien likvärdiga: det som framhävs är bl.a. att man har blivit en 
uppmärksam förare.  

 

Synen på ”den röda tråden” i utbildningen 

I både för- och efterstudien råder okunskap om den nationella kursplanen. Majoriteten 
har överhuvudtaget inte sett den. Vidare uppger respondenterna i både för- och efter-
studien att man har fått information om förarutbildningen från annat håll än genom 
kursplanen.  

Förarutbildningen kopplas i både för- och efterstudien till de slutgiltiga förarproven. 
Respondenterna menar att om proven överensstämmer med utbildningens innehåll så 
finns det en ”röd tråd” genom utbildningen. När det gäller eventuella brister i förarut-
bildningen har respondenterna i både för- och efterstudien betonat bristande informa-
tion om utbildningen samt att proven inte har överensstämt med utbildningens 
innehåll. Även handledarnas bristande kunskaper har poängterats.  

 

Självvärdering 

I den nya kursplanen har kunskapsområdet Självvärdering tillkommit. Självvärderings-
aspekten ska finnas som delmål inom alla moment i kursplanen. Varken i för- eller 
efterstudien tar dock respondenterna upp ”självvärdering” som en del av de budskap 
som har förmedlats i utbildningen.  
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8 Slutsatser och diskussion 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om det har skett föränd-
ringar i form av nya eller ändrade fokus i förarutbildningen sedan den nya kursplanen 
infördes i mars 2006. Studien är genomförd i fyra steg inom ramen för fyra delstudier: 
1) innehållsanalys av den gamla och den nya nationella kursplanen för körkort B, 2) 
innehållsanalys av trafikskolors undervisningsplaner, 3) observationsstudier av teori- 
och körlektioner på trafikskolor samt 4) intervjuer med nya körkortstagare. Varje 
delstudie består av en för- och efterstudie. 

I detta kapitel diskuteras resultaten från de olika delstudierna. Resultaten sätts också i 
relation till de intentioner som ligger bakom den nya kursplanen.  

 

Förnyelse och vidareutveckling  

Enligt Vägverkets konsekvensutredning (2002) var ett syfte med att införa en ny, 
mindre detaljerad kursplan att detta skulle öka möjligheterna för nyttjarna av kurs-
planen att ”kunna förnya och vidareutveckla innehållet och undervisningsmetodiken i 
dagens förarutbildning” (Vägverket, 2002, s. 1). Förändringen av kursplan B antas öka 
kreativitet och engagemang bland både trafikskollärare, trafikinspektörer, privata 
handledare och elever. Varken i observationsstudien eller i intervjustudien märks några 
förändringar som kan kopplas till dessa intentioner. Ytterligare ett syfte med den nya 
kursplanen var att den skulle innebära större möjligheter till individanpassning. 
Resultaten från observationerna visar att körlektionerna tycks vara individanpassade i 
både för- och efterstudien, dvs. att läraren utgår från den enskilde elevens förutsätt-
ningar. I den teoretiska undervisningen är det troligtvis svårare att genomföra individ-
anpassad undervisning, och någon sådan har inte noterats vare sig i för- eller efter-
studien. Inte heller i intervjustudien kan några förändringar ses avseende individ-
anpassad undervisning. Undervisningsmetoderna tycks således inte ha förändrats i och 
med den nya kursplanen. Möjligen kan detta bero på att målen i den nya kursplanen 
betraktas som alltför allmänna, vilket kan försvåra de berörda aktörernas förståelse och 
därmed bidragande till förändring. Ytterligare en förklaring kan vara att implemente-
ringen av den nya kursplanen tar tid och att en förändring först kan ses på sikt (jfr 
Haslie & Eriksen, 2007). 
 

Samsyn 

För att uppnå en samsyn om den nya kursplanen och minska risken att de olika målen 
tolkas olika av olika aktörer föreslår Vägverket i konsekvensutredningen (2002) att en 
gemensam vidareutbildning för trafikskollärare och trafikinspektörer införs. Huruvida 
denna vidareutbildning har genomförts, om alla berörda har tagit del av den och hur 
utbildningen i så fall har upplevts av deltagarna framgår inte av föreliggande studies 
resultat. 

En samsyn om själva kursplanen borde få återverkan i hela utbildningsprocessen. 
Utifrån innehållsanalyserna av trafikskolors undervisningsplaner märks en större 
enhetlighet än innan. Detta behöver dock inte betyda att samsynen därmed är större: i 
efterstudien är det brukligt att undervisningsplaner skrivs utifrån en mall som 
utarbetats av STR. Detta skulle kunna innebära att faktiska nyanser och skillnader 
trafikskolorna emellan inte framkommer i undervisningsplanerna. Den färdiga mall 
som används säger således inte någonting om samsynen hos de olika trafikskolorna.  
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Spridningen av förarkompetenser i GDE-matrisen 

Den nya kursplanen är utformad utifrån GDE-matrisen, där föraren avses förvärva 
kunskaper och insikter inom alla nivåer i matrisen för att bli en trafiksäker förare. 
Även om föreliggande studies resultat visar på små förändringar kan man med hjälp av 
GDE-matrisen ändå notera att det skett en viss spridning av förarkompetenser både i 
trafikskolornas undervisningsplaner och i den faktiska undervisningen. Fortfarande 
ligger tyngdpunkten på Fordon och fordonsmanövrering och Körning i/hantering av 
trafiksituationer. I och med den nya kursplanen märks dock en viss ökning inom de 
övriga nivåerna i matrisen.  

 

Självvärdering 

I både den nya kursplanen och i GDE-matrisen finns kunskapsområdet Självvärdering 
(Självkännedom), vilket inte fanns med i den gamla kursplanen. Resultaten från 
föreliggande studie visar att de undervisningsplaner som trafikskolorna åligger att 
uppföra till viss del har förändrats utifrån den nya kursplanen. Det finns en tydligare 
fokus på självvärderingsaspekter, särskilt på de grundläggande nivåerna i GDE-
matrisen och gällande den praktiska undervisningen. Självvärderingsaspekten finns 
dock inte med i alla undervisningsplaner i efterstudien (60 % av de teoretiska planerna 
och 5 % av de praktiska planerna saknade självvärdering). Detta tyder på att det nya 
kunskapsområdet Självvärdering inte helt har fått genomslag i trafikskolornas under-
visningsplaner. En motsvarande förankring av självvärderingsaspekterna i teori- och 
körlektioner har inte varit lika märkbar. I jämförelsen mellan teorilektioner i för- 
respektive efterstudien märks dock en viss förändring i det att efterstudien visar en 
mindre ökning av självvärderingsaspekten jämfört med tidigare.  

I intervjustudien ställdes inte någon riktad fråga om självvärdering eftersom frågorna 
var öppna till sin karaktär och inte i första hand utgick från innehållet i GDE-matrisen. 
Varken i för- eller efterstudien har respondenterna nämnt att man som elev ska göra en 
självvärdering av de egna förmågorna. Om den nya kursplanen, med dess självvärde-
ringsaspekter, hade haft någon form av genomslag hos körkortstagarna borde detta ha 
nämnts under åtminstone någon intervju i efterstudien. Det är också möjligt att själv-
värdering har tagits upp i undervisningen, men att eleverna själva inte ser detta som 
något av vikt i utbildningen: det betraktas inte som något budskap på det sätt som t.ex. 
regelefterlevnad eller defensiv körning. En annan förklaring kan vara att kunskaps-
området Självvärdering har förmedlats till eleverna på ett sätt som de själva inte har 
varit medvetna om det. Detta antagande får dock inte stöd i observationsstudierna av 
teori- och körlektioner, vars resultat pekar på en mycket liten förändring mellan åren 
avseende både upplägg och innehåll.  

Att kunskapsområdet Självvärdering inte har fått något större genomslag än vad som 
visas i föreliggande studie kan även bero på att det inte har gått så lång tid mellan för- 
och efterstudie. För att utröna om den nya kursplanens intentioner har blivit förankrade 
hos de olika aktörerna behövs ytterligare utvärderingar genomföras (jfr ovan).  

 

Metodik 

Ytterligare en förklaring till att självvärdering inte tycks ha fått något större genomslag 
hos vare sig trafikskollärare eller elever kan vara avsaknaden av metoder för att 
bedöma just självvärdering. Självvärdering är svårt att testa i form av prov liknande 
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dem som förekommer i dagens svenska förarutbildning. Självvärderingsaspekten 
tenderar därmed att ”försvinna” under processens gång. Detta till skillnad från t.ex. 
kunskapsområdet Teori och färdighet, vars förarkompetenser testas i kunskaps- 
respektive körprov. I Vägverkets konsekvensutredning (2002) betonas att den nya 
kursplanen ska möjliggöra att nyttjarna av kursplanen ska kunna vidareutveckla 
undervisningsmetodiken. Frågan är om utbildarna har de redskap som behövs för detta, 
dvs. hur man undervisar inom ämnet Självvärdering.  

Norges förarutbildning har sin grund i en kursplan som bygger på GDE-matrisen och 
därför finns även i den norska förarutbildningen fokus på vikten av självvärdering. I 
Norge ser dock förarutbildningens upplägg något annorlunda ut än i Sverige. Medan 
den svenska förarutbildningen är provstyrd, delar man i Norge in utbildningen i fyra 
steg med obligatoriska lektioner. I en studie av Vägtrafikinspektionen (2008), där sex 
europeiska länders förarutbildningssystem kartlades, påpekas att det kan vara av vikt 
att lära av Norges förarutbildningssystem. Fler obligatoriska moment skulle kunna 
innebära en kvalitetssäkring av mål i kursplanen, enligt författarna. I dessa moment 
skulle självvärdering kunna läras ut och mätas med hjälp av t.ex. återkoppling under 
utbildningen, självskattningsformulär, diskussioner med andra ungdomar om 
personliga erfarenheter samt utvärderingar av instruktören.  

Dessa metoder för självvärdering rekommenderas också av Hatakka m.fl. (2002), som 
utvecklade GDE-matrisen. I likhet med Vägtrafikinspektionen (2008) ser även 
Sundström (2006) användningen av ett självskattningsformulär som ett sätt att mäta 
om målen rörande självvärdering har uppfyllts. Sundström har även utvärderat ett 
självskattningsinstrument. Instrumentet, som kan administreras i samband med 
förarprovet, möjliggör kontroll av huruvida körkortstagaren har en realistisk syn på 
sina förmågor eller inte (Sundström, 2006). Det är också möjligt att man i ett framtida 
utvecklingsarbete kring självvärdering skulle kunna dra lärdomar från Finland där 
självvärdering varit integrerad i förarprovet sedan 2000. I detta sammanhang är även 
erfarenheter från försöksverksamheter kring ämnet genomförda i Sverige och 
Nederländerna av intresse (Mynttinen m.fl., 2009a; Mynttinen m.fl. 2009b).  

 

Olycksstatistiken  

Ett syfte med det nya kunskapsområdet Självvärdering är att reducera olycks-
statistiken. Genom att ha fördjupade kunskaper och insikter om sina egna förmågor 
och förutsättningar blir man också en säkrare förare. Härmed kan man också minska 
framförallt unga förares överskattning av de egna förmågorna. Utifrån denna tes är det 
av stor vikt att självvärderingsaspekten verkligen får genomslag i förarutbildningen. 
Mynttinen m.fl. (2009b), som genomfört en studie rörande självvärdering, skriver 
följande:  

To improve the accuracy of novice drivers’ self-assessment, methods for 
self-assessment training should be developed and implemented in the 
driver licensing process. /…/ In terms of faulty perceptions of one's own 
skills, overestimation is probably more dangerous than underestimation 
because it may increase risky behavior in traffic. /…/ it is important to 
develop measures to improve self-assessment within driver education. Self-
assessment practices should also be involved in driver instructor and 
examiner training; nothing prevents parents taking part in such practices 
too. Furthermore, the GDE-model is a helpful tool to develop 
selfassessment practices at all hierarchical levels (Mynttinen m.fl., 2009b, 
s. 306). 
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Kursplanen 

I Vägverkets konsekvensutredning (2002) framhålls vikten av att övergå till en 
nationell kursplan för körkort B som liknar skolväsendets mål- och resultatorienterade 
styrning och som eleverna antas vara bekanta med. Majoriteten av de intervjuade i för- 
och efterstudien hade dock inte hört talas om kursplanen för körkort B. Detta kan 
jämföras med resultaten från en tidigare studie från 2005 som visade att det var mycket 
sällsynt att körkortelever använde sig av kursplanen under sin utbildning (Nyberg & 
Gregersen, 2005). En förändring i och med den nya kursplanen har således inte skett i 
detta fall. Möjligen kan okunskapen om kursplanen i den föreliggande studien också 
vara orsak till att de intervjuade inte har tagit upp självvärderingsaspekten, som i 
kursplanen utgörs av ett eget kunskapsområde. Intentionerna att den nya kursplanen 
skulle ha samma funktion som skolans kursplan tycks utifrån den föreliggande studien 
inte ha uppfyllts. Kanske är det inte heller möjligt att göra en jämförelse mellan 
skolväsende och förarutbildning avseende hur man som elev tar till sig kursplanen. 
Medan skolväsendet är obligatoriskt är stora delar av förarutbildningen frivillig, och 
även i övrigt finns stora olikheter i förutsättningar (jfr Vägtrafikinspektionen, 2008). 
Detta kan också vara ett skäl till att de intervjuade inte nämnt självvärderingsaspekten, 
då man inte ser någon koppling mellan kunskapsområdet Självvärdering och det 
slutliga proven. I både för- och efterstudien är det vanligt att respondenterna beskriver 
”den röda tråden” som det faktum att utbildningens innehåll stämmer överens med 
proven.  

 

Miljöaspekter 

GDE-matrisen omfattar inte miljöaspekter. I den föreliggande studien har därför dessa 
aspekter bildat en egen kategori. I jämförelsen mellan de olika studierna kan det 
konstateras att miljöaspekterna har fått en någon större plats i undervisningen jämfört 
med innan den nya kursplanens införande. Speciellt märkbart är detta i undervisnings-
planerna. 

 

GDE-matris och generaliserbarhet 

GDE-matrisen har använts som analysinstrument i samtliga delstudier i samband med 
kategorisering av förarkompetenser. Kategoriseringen har inneburit att enskilda 
aspekter har kvantifierats. Häri finns vissa fallgropar. Förfaringssättet kan inte ringa in 
vilken tyngd som enskilda aspekter har utifrån antalet gånger som de nämns t.ex. under 
en teorilektion. Trots detta finns en styrka i detta förfaringssätt i det att resultaten från 
samtliga fyra delstudier pekar åt samma håll: endast små förändringar i utbildningen 
har ägt rum efter den nya kursplanens införande. Dessa resultat är dock inte generali-
serbara och därför är det möjligt att bilden ser annorlunda ut på andra orter och andra 
trafikskolor i Sverige än de som undersöktes i denna studie. Resultatet kan dock vara 
en indikation att det bland trafikskollärare inte finns den samsyn som man i 
Vägverkets konsekvensutredning (2002) efterlyste. Detta i sin tur kan bero på att inte 
alla trafiklärare och trafikinspektörer har genomgått vidareutbildning rörande den nya 
kursplanen. 
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9 Förslag till fortsatt forskning 
• Den nya kursplanens intentioner har enligt den föreliggande studiens resultat inte 

fått något större genomslag. För att få fördjupad förståelse för orsakerna bakom 
detta föreslås en riktad intervju- och/eller enkätstudie med trafikskollärare och 
trafikinspektörer. En studie av detta slag kan ge svar på en rad konkreta frågor. Hur 
ser man på den nya kursplanen? Hur fungerar den vidareutbildning som utlovades i 
samband med den nya kursplanens införande? Har alla trafiklärare och 
trafikinspektörer fått denna möjlighet till vidareutbildning? Den föreslagna studien 
skulle även kunna ge insikter om huruvida det finns en samsyn hos 
trafiklärarna/trafikinspektörerna rörande den nya kursplanens innehåll och mål.  

• Det är väl känt att förändringar i aktörers synsätt är en process som tar tid. Det vore 
därför av intresse att genom en uppföljande processutvärdering om t.ex. ytterligare 
tre år granska om implementeringen av den nya kursplanen har fått större 
genomslag.  

• Den förändrade kursplanen utformades för att minska antalet olyckor där nya 
körkortstagare är inblandade. För att undersöka om den nya kursplanens införande 
har fått någon effekt föreslås en olycksuppföljning, t.ex. djupstudier av olyckor för 
att få en bild ifall olyckstyper, olycksförhållanden m.m. har förändrats. 

• Självvärdering hos förare ses som en viktig aspekt för att minska antalet olyckor. 
Resultaten visar dock att det nya kunskapsområdet Självvärdering inte har fått 
genomslag inom alla led i utbildningsprocessen. Detta kan bero på att aktörerna 
saknar välprövade metoder för att undervisa om självvärdering samt säkerställa 
elevens kunskaper i ämnet. Tidigare studier har genomförts gällande metoder för 
självvärdering. Det är av stor vikt att ytterligare granska hur dessa kan användas i 
den svenska förarutbildningen för att säkerställa att målen rörande Självvärdering 
uppfylls.  

• Möjligheterna till att införa fler obligatoriska undervisningsmoment för att 
säkerställa målen rörande kunskapsområdet Självvärdering bör undersökas 
närmare. I detta sammanhang är bl.a. Norges förarutbildningssystem av intresse 
samt Finlands erfarenheter av att ha integrerat självvärdering i förarprovet.  
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Bilaga 1 
Sid 1 (1) 

 
Table 1  Goals for Driver Education (GDE) matrix (Hatakka et al., 2002).

 Essential contents (examples) 

Hierarchical level 

of behavior  

 

Knowledge and skills 

 

Risk increasing factors 

 

Self-evaluation 

Goals for life and 
skills for living 

(general) 

Knowledge about / control over how 
life goals and personal tendencies 
affect driving behavior 

• lifestyle/life situation 

• group norms 

• motives 

• self-control, other characteristics 

• personal values 

• etc  

Risky tendencies 

• acceptance of risks 

• self-enhancement through driving 

• high level of sensation seeking 

• complying to social pressure 

• use of alcohol/drugs 

• values, attitudes towards society 

• etc   

Self-evaluation/awareness of 

• personal skills for impulse 
control 

• risky tendencies 

• safety-negative motives 

• personal risky habits 

• etc 

Goals and context of 
driving 

(trip related) 

Knowledge and skills concerning 

• effects of trip goals on driving 

• planning and choosing routes 

• evaluation of requested driving 
time 

• effects of social pressure in car 

• evaluation of necessity of trip 

• etc 

Risks connected with: 

• driver’s condition (mood, BAC etc) 

• purpose of driving 

• driving environment (rural/urban) 

• social context and company 

• extra motives (competing etc) 

• etc 

Self-evaluation/awareness of 

• personal planning skills 

• typical goals of driving 

• typical risky driving motives 

• etc 

Mastery of traffic 
situations 

Knowledge and skills concerning 

• traffic rules 

• observation/selection of signals 

• anticipation of course of situations

• speed adjustment 

• communication 

• driving path 

• driving order 

• distance to others/safety margins 

• etc 

Risks caused by 

• wrong expectations 

• risk-increasing driving style (eg 
aggressive) 

• unsuitable speed adjustment 

• vulnerable road-users 

• not obeying rules / unpredictable 
behavior 

• information overload 

• difficult conditions (darkness etc) 

• insufficient automatism/skills 

• etc 

Self-evaluation / awareness of 

• strong and weak points of 
basic traffic skills 

• personal driving style 

• personal safety margins 

• strong and weak points for 
hazard situations 

• realistic self-evaluation 

• etc 

Vehicle 

maneuvering 

Knowledge and skills concerning 

• control of direction and position 

• tire grip and friction 

• vehicle properties 

• physical phenomena 

• etc 

Risks connected with 

• insufficient automatism/skills 

• unsuitable speed adjustment 

• difficult conditions (low friction etc)

• etc 

Awareness of  

• strong and weak points of 
basic maneuvering skills 

• strong and weak points of 
skills for hazard situations 

• realistic self-evaluation 

• etc 
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Bilaga 2 
Sid 1 (1) 

 2009-10-30  
 
 
 
 
 
 
Rapportförteckning 
 
Förteckning över utvärderingsstudier kopplade till förändringar i förarutbildningssystemet, 
behörighet B, utförda av VTI  
 
Uppdragsgivare: Vägverket (idag Transportstyrelsen) 
 
Huvudprojektledare: Sonja Forward 
 

• Delstudie 1: Utvärdering av obligatorisk introduktionsutbildning och 
kursplan B inom svensk körkortsutbildning. Övningskörningens 
struktur, innehåll och omfattning (avslutad VTI-rapport 659) 
Berg, J. & Thulin, H. (2009) 

 
• Delstudie 2: Inställning till att ta körkort (pågående) 

Börjesson, J. & Forward, S. 
 

• Delstudie 3: Förändringar inom den svenska förarutbildningen. 
Processutvärdering av Kursplan B  
Nyberg, J., Henriksson, P. (2009) 

 
• Delstudie 4: Utvärdering av riskutbildningen (arbetstitel, enkätutskick 

påbörjad) 
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Bilaga 3 
Sid 1 (1) 

Trafiksäkerhet 2006-02-20 Dnr 2005/0202-23 
Anders Nyberg  1(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har fått i uppdrag av 
Vägverket att utvärdera den kommande förändring som sker i och med att det införs en 
ny kursplan för B-behörighet den 1 mars 2006.  
 
Syftet med studien är att analysera om införandet av en ny kursplan leder till några 
förändringar i undervisningen samt hur denna förändring uppfattas av eleverna. Studien 
är en s.k. kvalitativ studie där vi skall försöka följa utbildningens budskap från kursplan 
via trafikskolans undervisningsplan till den faktiska utbildningen och till hur detta 
uppfattas av körkortseleven.  
 
Ett av momenten i studien är att anlysera ett urval av trafikskolornas 
undervisningsplaner. Vi skulle behöva er hjälp med insamlandet av dessa 
undervisningsplaner. Det skall vara undervisningsplaner som är skrivna efter den nu 
rådande kursplanen för B-behörighet (dvs. den ”gamla” kursplanen). Om ca 2 år 
kommer vi att be er om hjälp igen och begära in undervisningsplaner som är skrivna 
efter den då gällande kursplanen för B-behörighet (den som träder ikraft från den 1/3 
2006).  
 
Vi skulle vara mycket tacksamma om ni vid respektive förarprovskontor kunde skicka 5 
stycken olika undervisningsplaner till oss (se adress nedan). Vi skulle även vara 
tacksamma om ni i så stor utsträckning som möjligt låter slumpen avgöra vilka 5 
undervisningsplaner det blir som ni skickar till oss. Ni kan t ex välja ut varannan, var 
tredje eller var fjärde undervisningsplan (beroende på hur många ni har på just ert 
förarprovskontor).  
 
Slutligen skulle vi uppskatta om ni har möjlighet att skicka undervisningsplanerna under 
de kommande två veckorna.  
 
Tack på förhand för er hjälp och har ni några frågor eller funderingar så hör gärna av er. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Anders Nyberg 
VTI 
581 95 Linköping 
TEL 013-204116 
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Bilaga 4 
Sid 1 (1) 

 2008-04-01  
  1(1) 

 
 
 
Hej, 
 
Vi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har fått i uppdrag av 
Vägverket att utvärdera den förändring som skett i och med att den nya kursplanen för 
B-behörighet infördes den 1 mars 2006.  
 
 
Syftet med studien är att analysera om införandet av en ny kursplan leder till några 
förändringar i undervisningen samt hur denna förändring uppfattas av eleverna. Studien 
är en s.k. kvalitativ studie där vi skall försöka följa utbildningens budskap från kursplan 
via trafikskolans undervisningsplan till den faktiska utbildningen och till hur detta 
uppfattas av körkortseleven. Utvärderingen innebär en för- och efterstudie, för att kunna 
jämföra i vilken mån utbildningen har förändrats i och med att kursplanen har ändrats. 
Materialet till förstudien insamlades under våren 2006, och nu är det dags för insamling 
av material för efterstudien.  
 
 
Ett av momenten i studien är att anlysera ett urval av trafikskolornas 
undervisningsplaner. I förstudien under våren 2006 fick vi hjälp av er med insamlandet 
av dessa undervisningsplaner, som var skrivna utifrån den gamla kursplanen för B-
behörighet, och vi är mycket tacksamma över detta. Nu önskar vi åter att med er hjälp 
samla in undervisningsplaner som är skrivna utifrån den nya kursplanen, som trädde i 
kraft 1 mars 2006.  
 
 
Vi skulle vara mycket tacksamma om ni även vid detta tillfälle vid respektive 
förarprovskontor kunde skicka 5 stycken olika undervisningsplaner till oss (se adress 
nedan). Vi skulle även vara tacksamma om ni i så stor utsträckning som möjligt låter 
slumpen avgöra vilka 5 undervisningsplaner det blir som ni skickar till oss. Ni kan t ex 
välja ut varannan, var tredje eller var fjärde undervisningsplan (beroende på hur många 
ni har på just ert förarprovskontor).  
 
 
Slutligen skulle vi uppskatta om ni har möjlighet att skicka undervisningsplanerna under 
de kommande två veckorna.  
 
Tack på förhand för er hjälp och har ni några frågor eller funderingar så hör gärna av er. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Jonna Nyberg 
VTI 
581 95 Linköping 
Tel: 013-204169, 070-9430485 
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Bilaga 5 
Sid 1 (1) 

Trafiksäkerhet 2006-02-14 Dnr 2005/0202-23 
Inger Engström & Anders Nyberg  1(2) 

Till Utbildningsansvarig  

Hej! 
 
Vi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har fått i uppdrag av 
Vägverket att utvärdera den kommande förändring som sker i och med att det införs en 
ny kursplan för B-behörighet den 1 mars 2006. Vi har dessvärre först idag fått besked 
om att utvärderingen skall genomföras, vilket gör att vi inte har mycket tid på oss att 
insamla förmätningsdata.  
 
Syftet med studien är att analysera om införandet av en ny kursplan leder till några 
förändringar i undervisningen samt hur denna förändring uppfattas av eleverna. Studien 
är en s.k. kvalitativ studie där vi skall försöka följa utbildningens budskap från kursplan 
via trafikskolans undervisningsplan till den faktiska utbildningen och till hur detta 
uppfattas av körkortseleven.  
 
Vår förhoppning är att vi får komma till er trafikskola för att följa både er praktiska och 
teoretiska undervisning. Vi (två personer) skulle önska att vi får följa varsin 
trafikskolelärare under en dags arbete. Detta skulle innebära att vi sitter med i bilen 
under en dags körlektioner och att vi får spela in vad som sägs under dessa lektioner. 
Detta för att förstå vad som förmedlas till eleverna. Vi vill även att trafikskoleläraren 
gör en bedömning av varje elev som tar en körlektion denna dag. Bedömningen går till 
så att vi ber trafikskoleläraren att säga om eleven är i början, i mitten eller i slutet av sin 
utbildning samt en motivering till bedömningen. Dessutom skulle vi vilja följa några av 
era teorilektioner med samma syfte som ovan. 
 
Vi vill poängtera att varken er trafikskola eller enskilda lärare kommer att kunna 
identifieras vid avrapportering och att vi har genomfört ett liknande projektsamarbete 
med TÖP och SkidCar organisationerna med gott resultat när den nya kursplanen för 
halkutbildningen infördes 1999.  
 
Vi vet att vi är ute i sista sekunden, men hoppas att vi kan samla in data vid er 
trafikskola.   
 
Vi hör av oss under torsdagen denna vecka, men har du några frågor eller funderingar 
innan dess så hör gärna av dig. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Inger Engström                        Anders Nyberg 
013-204193                              013-204116 
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Bilaga 6 
Sid 1 (1) 

Trafiksäkerhet 2008-01-18  
Sonja Forward & Jonna Nyberg  1(2) 

Till Utbildningsansvarig  

Hej! 
 
Vi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har fått i uppdrag av 
Vägverket att utvärdera den förändring som skett i och med införandet av en ny 
kursplan för B-behörighet den 1 mars 2006. Våren 2006 genomförde vi, tack vare hjälp 
från er, en förstudie som berörde den gamla kursplanen. Denna vår, 2008, har vi för 
avsikt att genomföra en efterstudie med samma upplägg, men relaterat till den nya 
kursplanen. 
 
Syftet med studien är, som tidigare redovisats i brev våren 2006, att analysera om 
införandet av en ny kursplan leder till några förändringar i undervisningen samt hur 
denna förändring uppfattas av eleverna. Studien är en s.k. kvalitativ studie där vi skall 
försöka följa utbildningens budskap från kursplan via trafikskolans undervisningsplan 
till den faktiska utbildningen och till hur detta uppfattas av körkortseleven.  
 
Vår förhoppning är att vi får möjlighet att komma till er trafikskola även denna gång för 
att följa både er praktiska och teoretiska undervisning. Vi (två personer) skulle önska att 
vi får följa varsin trafikskolelärare under en dags arbete. Detta skulle innebära att vi 
sitter med i bilen under en dags körlektioner och att vi får spela in vad som sägs under 
dessa lektioner. Detta för att förstå vad som förmedlas till eleverna. Vi vill även att 
trafikskoleläraren gör en bedömning av varje elev som tar en körlektion denna dag. 
Bedömningen går till så att vi ber trafikskoleläraren att säga om eleven är i början, i 
mitten eller i slutet av sin utbildning samt en motivering till bedömningen. Dessutom 
skulle vi vilja följa några av era teorilektioner med samma syfte som ovan. 
 
Vi vill poängtera att varken er trafikskola eller enskilda lärare kommer att kunna 
identifieras vid avrapportering och att VTI genomfört ett liknande projektsamarbete 
med TÖP och SkidCar organisationerna med gott resultat när den nya kursplanen för 
halkutbildningen infördes 1999.  
 
Vi hör av oss inom den närmaste veckan, men har du några frågor eller funderingar 
innan dess så hör gärna av dig. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Sonja Forward                        Jonna Nyberg 
013-204133                             013-204169 
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Bilaga 7
Sid 1 (1)
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        2006-04-26  
   

Swedish National Road and Transport Research Institute  

Postadress/ Besöksadress/ Telefon/ Telefax/ E-post/ Postgiro/ 
Postal address Visiting address Telephone Telefax E-mail Postal giro account 

Statens väg- och transport- Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 013-14 14 36 vti@vti.se 5 98 01-1 
forskningsinstitut Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36   
SE-581 95 Linköping 

Bilaga 8 
Sid 1 (2) 

 
 
 
 
 
Till dig som nyligen tagit B-körkort 
Du har precis tagit ditt B-körkort. Grattis! Vi vid Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping är intresserade av vad du tycker och 
tänker om det svenska förarutbildningssystemet. Vi skulle därför vara tacksamma om 
du kunde tänka dig att ställa upp på en intervju där vi ställer frågor kring hur du upplevt 
den förarutbildning som du precis genomgått, exempelvis vad som varit bra/dåligt, 
lätt/svårt med att öva privat och/eller på trafikskola.  
 
Uppdragsgivare för det aktuella projektet är Vägverket och syftar till att utvärdera den 
gamla respektive den nya kursplanen för B-behörighet. Intervjuerna som beräknas ta ca 
30 minuter till 1 timma kommer att spelas in på band, och dina svar kommer att 
redovisas tillsammans med andras svar så att ingen utomstående kan utläsa vilka som 
deltagit eller avgett svaren.  
 
Vi ber dig att på ovanstående sida besvara några enkla frågor, fylla i namn och adress, 
telefonnummer där vi kan nå dig (inklusive vid vilka tider) samt om du kan tänka dig att 
ställa upp på en intervju eller inte. Du kan skicka in den ifyllda enkäten i det portofria 
svarskuvertet.  
 
Om du kan tänka dig att ställa upp så ringer vi upp dig för att bestämma tid och plats. 
Som tack för att du ställer upp på en intervju får du två biobiljetter.  
 
Om du har några frågor går det bra att ringa Anders Nyberg på telefon 013 – 20 41 16 
eller Inger Engström på telefon 013 – 20 41 93. 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Anders Nyberg                                                                                                         
Projektledare 
 
 
 
 
 
 
 



2(2) Bilaga 8 
Sid 2 (2) 

FRÅGEFORMULÄR 
 
 
1. 
 

 
Ålder___________________ 
 

 
 
2. 
 

 
Kön    Kvinna      Man 
 

 
 
3. 
 

 
Anmälde mig till körprovet via   Franssons      Linderoths     
  
                                                        Ingelas           Magnussons 
 

 
 
4. 
 

 
Jag övningskörde under ca________ månader innan jag tog mitt körkort 

 
 
5. 
 

 
Jag övningskörde ca ____________ timmar privat 
 

 
 
6. 
 

 
Jag tog ca________ körlektioner á_________minuter på trafikskola 

 
 
7. 
 

 
Jag tog ca________teorilektoner á_________minuter på trafikskola 
 

 
 
8. 
 

 
Jag läste ca________timmar teori på egen hand 
 

 
 
9. 
 

 
Jag kan tänka mig att ställa upp på en intervju      Ja      Nej 
 

 
Namn:________________________________________________________________ 
 
 
Adress:________________________________________________________________ 
 
            ________________________________________________________________ 
 
 
Telefon:________________________________________________________________ 
 
 
Jag nås enklast mellan klockan___________och klockan_____________                                        



   

  2008-05-21 
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Bilaga 9 
Sid 1 (2) 

 

Stort grattis till ditt B-körkort! 
 

 
 

Du har precis tagit ditt B-körkort. Grattis! Men vad tycker och tänker du om den 
körkortsutbildning som du just genomgått? Vad har t.ex. varit bra/dåligt, 
lätt/svårt med att öva privat och/eller på trafikskola? Detta är frågor som vi vid 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping är intresserade av, 
och vi undrar om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju?   
 
Som tack för att du ställer upp på en intervju får du två biobiljetter.  
 
Uppdragsgivare för projektet är Vägverket.  Syftet är att utvärdera den gamla 
respektive den nya kursplanen för B-behörighet. Stor vikt läggs vid att få prata 
med personer som faktiskt gått utbildningen och höra deras uppfattningar.  
 
Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter till 1 timme. Vi vill även tydligt markera 
att vi endast har ett intresse av vad som sägs, men inte av vem. Det som 
framkommer under intervjuerna kommer inte att redovisas så att det går att 
avgöra vem som sagt vad. 
 
På baksidan av detta brev finns ett frågeformulär med några enkla frågor. Vi ber 
dig att besvara dessa, fylla i namn, adress och telefonnummer där vi kan nå dig 
(inklusive vid vilka tider). Du kan skicka det ifyllda frågeformuläret i det 
portofria svarskuvertet.  
 
Om du är intresserad så ringer vi upp dig för att bestämma tid och plats för 
intervju. 
 

 
Om du har några frågor går det bra att kontakta oss:  
 
Jonna Nyberg     Inger Forsberg 
013-20 41 69, 070-9430485   013-204367, 0703-437803 
jonna.nyberg@vti.se    inger.forsberg@vti.se  
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Jonna & Inger                                                                                                         
 

 
 

 
 



   
   

Bilaga 9 
Sid 2 (2) 

FRÅGEFORMULÄR 
 
 
1. 
 

 
Ålder___________________ 
 

 
 
2. 
 

 
Kön    Kvinna      Man 
 

 
 
3. 
 

 
Anmälde mig till körprovet via   Franssons      Lindroths     
  
                                                        Ingelas           Magnussons 
 

 
 
4. 
 

 
Jag övningskörde under ca________ månader innan jag tog mitt körkort 

 
 
5. 
 

 
Jag övningskörde ca ____________ timmar privat 
 

 
 
6. 
 

 
Jag tog ca________ körlektioner á_________minuter på trafikskola 

 
 
7. 
 

 
Jag tog ca________teorilektoner á_________minuter på trafikskola 
 

 
 
8. 
 

 
Jag läste ca________timmar teori på egen hand 
 

 
 
9. 
 

 
Jag kan tänka mig att ställa upp på en intervju      Ja      Nej 
 

 
Namn:________________________________________________________________ 
 
 
Adress:________________________________________________________________ 
 
 
Telefon:________________________________________________________________ 
 
Jag nås enklast mellan klockan___________och klockan_____________           
 
Mejladress:_______________________________________________________________          
 



Bilaga 10 
Sid 1 (2) 

INTERVJUGUIDE  

1) Övergripande intryck samt förväntningar 
• Vilka är de främsta lärdomarna du gjort från körkortsutbildningen som helhet? 
• Tror du att du under din utbildningstid lärt dig det man ska lära sig för att bli en bra och säker 

förare? Varför/Varför inte?  
• Vilka förväntningar hade du på körkortsutbildningen innan du påbörjade den? 
• Tycker du att förväntningarna har stämt med innehållet i den utbildning du gått igenom? 

Varför/Varför inte?   

2) Handledarens roll 
• Vad tycker du att din/dina handledare har lärt ut (förmedlat för budskap), dvs. vad har de 

poängterat under din privata utbildning? Om intervjupersonen inte övat privat, fråga varför 
detta val inte gjordes.  

• Kan du ge exempel från teoretiska övningar, t ex vid diskussioner hemma eller i bilen (be dem 
ge exempel både på saker de gjort och de saker som de tycker varit viktigast av dessa)? 

• Varför tror du att handledaren poängterat just detta? 
• Vad tycker du själv om detta? 
• Kan du ge exempel från praktiska övningar, t ex vid övning av olika moment som 

landsvägskörning eller körning i cirkulationsplats (be dem ge exempel både på saker de gjort 
och de saker som de tycker varit viktigast av dessa)? 

• Varför tror du att handledaren poängterat just detta? 
• Vad tycker du själv om detta? 
• Vilka är de främsta lärdomarna du gjort från din privata övningskörning? 
• Finns det andra saker som du tycker att din/dina handledare skulle ha tagit upp eller pratat mer 

om under din privata övning? Varför/Varför inte? 

3) Trafikskollärarens roll 
• Vad tycker du att din/dina trafikskollärare har lärt ut (förmedlat för budskap), dvs. vad har 

han/hon poängterat i din utbildning?  
• Kan du ge exempel från teoretiska övningar, t ex under teorilektioner på trafikskolan eller vid 

diskussioner i bilen (be dem ge exempel både på saker de gjort och de saker som de tycker 
varit viktigast av dessa)? Om intervjupersonen inte tagit teorilektioner på trafikskola fråga 
varför detta val gjordes. 

• Varför tror du att trafikskolläraren poängterat just detta? 
• Vad tycker du själv om detta? 
• Kan du ge exempel från praktiska övningar, t ex vid övning av olika moment som 

landsvägskörning eller körning i cirkulationsplats (be dem ge exempel både på saker de gjort 
och de saker som de tycker varit viktigast av dessa)? 

• Varför tror du att trafikskolläraren poängterat just detta? 
• Vad tycker du själv om detta? 
• Vilka är de främsta lärdomarna du gjort från körkortsutbildningen i trafikskolan? 
• Finns det andra saker som du tycker att din/dina trafikskollärare skulle ha tagit upp eller pratat 

mer om under din privata övning? 

4) Skillnader i utbildningen, handledare resp trafikskollärare 
• Om du tänker på det här med vad man lär ut – ser du någon skillnad mellan handledare och 

trafikskollärare?  
• Om ja, varför tror du att det är så? 
• Tycker du att du lärt dig olika saker när du övat privat respektive på trafikskola? Försök 

beskriva eventuella skillnader. 
• Har din privata handledare varit med på någon körlektion? Om ja, vad tyckte ni då om det? 

Om nej, varför inte? 
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Bilaga 10 
Sid 2 (2) 

 

5) För- och nackdelar med privat resp trafikskolledd undervisning 
• Vad har varit bra/dåligt under den privata undervisningen? Skulle de teoretiska och praktiska 

momenten kunna göras bättre/annorlunda? Något som saknas eller som kan tas bort? Vad? 
Varför? 

• Vad har varit bra/dåligt under den trafikskolledda undervisningen? Skulle de teoretiska och 
praktiska momenten kunna göras bättre/annorlunda? Något som saknas eller som kan tas bort? 
Vad? Varför? 

6) Körbeteende 
• Hur tror du att ditt körbeteende som nybliven körkortstagare kommer att påverkas av den 

körkortsutbildning som du precis gått igenom? Kan du ge exempel på körbeteenden som du 
tror påverkats? 

• Beror denna påverkan på vad du lärde dig under privat övning eller vid övning på trafikskola? 

7) Vägverkets roll 
• Vad tror du Vägverket tycker är det viktigaste man ska lära sig i den svenska 

körkortsutbildningen?  
• Varför vill man att alla skall få denna kunskap/budskap, tror du? 
• Tror du att någon kunskap/budskap som man vill förmedla är viktigare än något annat? (Kan 

man ”rangordna” kunskapen/budskapen efter hur viktiga de är?) Varför/Varför inte? 

8) Nationella kursplanen 
• De mål som varje körkortselev skall uppnå under sin körkortsutbildning finns beskrivna i den 

nationella kursplanen. Känner du till att det finns en nationella kursplan?  
• Vad tycker du i sådana fall om kursplanen (Vad är bra respektive dåligt)? 
• Använde du kursplanen som hjälpmedel under din utbildning? Varför/Varför inte? I vilka 

sammanhang använde du den? 
• Om du inte känner till kursplanen, hur fick du då information om vad du skulle lära dig för att 

ta ett körkort? Vad var det som gjorde att du valde att öva som du gjorde? 

9) Teori- och körprov 
• Vad tyckte du om teoriprovet och körprovet? 
• Är de för svåra/lätta?  
• Var de som du väntat dig? 
• Behöver de förändras? Om ja, hur? 

10) Röda tråden 
• Tycker du att det finns en ”röd tråd” mellan den uppfattning du hade om vad du förväntades 

lära dig under körkortsutbildningen, den utbildning du faktiskt fick och vad som testas på 
proven?  (dvs. hänger kursplan, faktisk utbildning och prov samman, logiskt?) 

(Återkoppla till det som sagts innan, dvs. vad de trodde krävdes för att få ett körkort, vilka 
budskap man uppfattat under utbildningens gång och hur man upplevde proven) 

• Om du inte ser någon ”röd tråd” mellan kursplan, utbildning och prov – varför är det så tror 
du? Är det kursplanen som bör ändras? Den faktiska utbildningen? Proven?  

11) Varför körkort? 
• Vad var det viktigaste för dig när du bestämt dig för att påbörja din körkortsutbildning? (var 

det t.ex. att öva/läsa för att klara proven, att ta körkort så fort som möjligt, att bli en säker 
bilförare etc.) 

• Har du samma tankar nu, efter genomgången utbildning, som innan utbildningen? Skulle du 
göra på samma sätt, eller förändra något?  

 
Tack för att du svarade på frågorna! 
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