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Referat 

I denna kvalitativa utvärdering av miljöinslag i introduktionsutbildningen har 18 utbildningstillfällen 

studerats genom observationer och intervjuer med utbildare samt analyser av de aktuella utbildnings-

anordnarnas undervisningsplaner. För samma utbildningstillfällen har ett urval av 32 handledare och 

34 elever telefonintervjuats. En sammantagen analys av hela materialet har utförts. Syftet var att 

utvärdera miljöinslagens effekter avseende kunskap, attityd och beteende. De frågor som ställdes var: 

Hur/på vilket sätt har handledare och elev fått information och kunskap om miljöinslagen? Vad känner 

de till/har de lärt sig om miljöinslagen? Kommer de att tillämpa/tillämpar de kunskaperna om miljö-

inslagen i den privata övningskörningen?  

Resultaten visade att miljöinslagens del i introduktionsutbildningen varierade stort i de undersökta 

utbildningarna, allt från 3 till 35 minuter. Att enbart räkna tiden ger dock inte helt rättvisa, utan det är 

lärarens engagemang och pedagogik som är av vikt. Analysen av undervisningsplanerna bekräftar 

också den stora variationen. De flesta handledare och i något mindre grad eleverna minns några 

månader efter utbildningen att man hade pratat om miljöfrågorna i introduktionsutbildningen. I första 

hand var det avsnittet som togs upp om sparsam körning som man mindes, men även miljöeffekter vid 

start och stillastående samt underhåll av bilen. Däremot mindes man mindre av de miljöfrågor som 

inte var direkt kopplade till körträning, och här kan en koppling göras till att detta även togs upp i 

mindre utsträckning i utbildningen.  

Både handledare och elever var positiva till att miljömomenten ingick i utbildningen. Majoriteten hade 

för avsikt att köra miljövänligt, men om detta beror på utbildningen eller på annan påverkan är svårt 

att uttala sig om. Någon förändring av handledarens körbeteende avseende sparsam körning med 

anledning av genomgången introduktionsutbildning kunde inte utläsas av intervjusvaren. Däremot 

ansåg både handledare och elev att de redan innan introduktionsutbildningen tog hänsyn till miljön 

genom val av andra transportmedel då sådana fanns att välja på. Rapporten avslutas med förslag på 

åtgärder och fortsatt forskning. 
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Abstract 

In this study a qualitative analysis of the introductory courses was carried out. Observations and 

interviews with teachers at the course were made during 18 different training sessions. In addition to 

this, 32 instructors and 34 pupils were interviewed over the phone. The purpose of this study was to 

observe how the course affected their understanding of the problem as well as their attitudes and 

behaviour. The overall questions were: In which way have the instructors and the pupils received 

information and knowledge about environmental issues? What do they know/have they learnt about 

environmental issues linked to driving? Do they/will they use the knowledge about environmental 

issues when practicing driving?  

The results showed that the time devoted to the environmental parts of the introductory courses varied 

a great deal, from 3 to 35 minutes (out of three hours). However, to only count minutes will not 

present the whole picture, the commitment of the instructor and the pedagogical approach are of more 

importance. Analysis of the course material revealed that the content of the courses varied a great deal.  

The instructors and the pupils were contacted some months later and most of them remembered that 

environmental issues related to driving was discussed on the introduction course. The part which they 

remembered mostly was the one about eco-driving, but also the environmental effects of starting a 

cold engine and standing still with the motor running, as well as maintenance of the cars. They 

remembered less regarding the environmental issues not directly linked to practicing driving, which 

can be seen as a sign that these issues were less frequently discussed during the course. Both 

instructors and pupils were positive about environmental issues being in the course. The majority 

wanted to drive in an environmentally friendly way, whether this depended on the introduction course 

or something else is difficult to say. It could not be concluded if their driving behavior had changed to 

drive in an eco-friendlier way. The report ends with some suggestions of measures and further 

research. 
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Förord 

Sedan 2010 ingår sparsam körning i introduktionsutbildningen för handledare och elev, körkorts-

kategori B (TSFS 2010:127). VTI har fått i uppdrag av Transportstyrelsen att utvärdera det förändrade 

innehållet med miljöområden i introduktionsutbildning för privat övningskörning. I denna rapport 

redovisas resultatet från en kvalitativ utvärdering med observationer av utbildningar, intervjuer av 

utbildare, handledare och elever samt en analys av utbildningsplaner. En parallell utvärdering av 

effekterna av sparsam körning utifrån körning i trafik presenteras i en separat rapport av Gregersen 

med flera.  

Nils Petter Gregersen har varit projektledare på VTI. Författarna tackar särskilt Per Henriksson som 

svarat för studiens webbenkät och Susanne Gustavsson som har medverkat som observatör i studien 

samt övriga medarbetare på VTI som på olika sätt har medverkat i detta projekt. Tack även till Inco 

Marketing AB som genomfört telefonintervjuerna. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de utbildare, 

handledare och elever som deltagit i studien. 

 

Göteborg och Linköping, februari 2016 

 

 

Nils Petter Gregersen 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Den som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en 

introduktionsutbildning innan de kan bli godkända som handledare. Denna kurs pågår i tre 

timmar och ett av momenten som skall ingå i kursen är: viktiga faktorer för trafiksäkerheten och 

miljön. 

I denna kvalitativa utvärdering av miljöinslag i introduktionsutbildningen har 18 utbildnings-

tillfällen studerats genom observationer och intervjuer med utbildare samt analyser av de 

aktuella utbildningsanordnarnas undervisningsplaner. För samma utbildningstillfällen har ett 

urval av 32 handledare och 34 elever telefonintervjuats. En sammantagen analys av hela 

materialet har utförts.  

Syftet var att utvärdera miljöinslagens effekter avseende kunskap, attityd och beteende. De 

övergripande frågeställningarna var: Hur/på vilket sätt har handledare och elev fått information 

och kunskap om miljöinslagen? Vad känner de till/har de lärt sig om miljöinslagen? Kommer de 

att tillämpa/tillämpar de kunskaperna om miljöinslagen i den privata övningskörningen? 

Resultaten visade att miljöinslagens del i introduktionsutbildningen varierade stort i de 

undersökta utbildningarna, allt från 3 till 35 minuter. Att enbart räkna tiden ger dock inte helt 

rättvisa, utan det är lärarens engagemang och pedagogik som är av vikt. Analysen av 

undervisningsplanerna bekräftar också den stora variationen.  

Pedagogiken utgjordes i samtliga fall av lärarens föreläsning samt användning av PowerPoint-

material, och överlag uppskattades lärarens förmedling av deltagarna. Utbildningen kunde ändå 

upplevas som enahanda och det stora innehållet gjorde att mycket fakta pressades in på tre 

timmar, samtidigt som tre timmar är lång tid för många deltagare en kväll efter jobb eller skola. 

De flesta utbildare hade ett genomarbetat undervisningsmaterial och försökte trots tidspress 

skapa dialog med deltagarna. I de flesta fall låg miljöfrågorna i ett eget avsnitt, och endast några 

få integrerade det under hela utbildningen.  

De flesta handledare och i något mindre grad eleverna minns några månader efter utbildningen 

att man hade pratat om miljöfrågorna i introduktionsutbildningen. I första hand var det avsnittet 

som togs upp om sparsam körning som man mindes, men även miljöeffekter vid start och 

stillastående samt underhåll av bilen. Däremot mindes man mindre av de miljöfrågor som inte 

var direkt kopplade till körträning, och här kan en koppling göras till att detta även togs upp i 

mindre utsträckning i utbildningen.  

Både handledare och elever var positiva till att miljömomenten ingick i utbildningen. 

Majoriteten hade för avsikt att köra miljövänligt, men om detta beror på utbildningen eller på 

annan påverkan är svårt att uttala sig om. Någon förändring av handledarens körbeteende 

avseende sparsam körning med anledning av genomgången introduktionsutbildning kunde inte 

utläsas av undersökningen. Däremot ansåg både handledare och elev att de redan innan 

introduktionsutbildningen tog hänsyn till miljön genom val av andra transportmedel då sådana 

fanns att välja på. 

Deltagarna var en heterogen grupp vilket gör det svårt att individanpassa undervisningen. Den 

deltagargrupp som vi förmodar hade svårast att tillgodogöra sig utbildningen var de med sämre 

kunskaper i svenska, då utbildningarna i samtliga fall bedrevs på svenska. Intyget utdelas efter 

genomgången utbildning, men utan krav på att handledare eller elev har visat att de har förstått 

utbildningens innehåll. 

Rapporten avslutas med förslag på åtgärder och fortsatt forskning. 
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Summary 

The person who should become a private learner driver instructor shall attend an 

introductory course before they can be approved as an instructor. The course lasts for three 

hours and one of three elements included is: important factors for road safety and the 

environment.  

In this study a qualitative analysis of the introductory courses was carried out in order to 

determine how much time the teacher devoted to environmental factors. Observations and 

interviews with teachers at the course were made during 18 different training sessions. Analyses 

of the course material were also made. In addition to this, 32 instructors and 34 pupils were 

interviewed over the phone.  

The purpose of this study was to observe how the course affected their understanding of the 

problem as well as their attitudes and behaviour. The overall questions were: In which way have 

the instructors and the pupils received information and knowledge about environmental issues? 

What do they know/have they learnt about environmental issues linked to driving? Do they/will 

they use the knowledge about environmental issues when practicing driving? 

The results showed that the time devoted to the environmental parts of the introductory courses 

varied a great deal, from 3 to 35 minutes (out of three hours). However, to only count minutes 

will not present the whole picture, the commitment of the instructor and the pedagogical 

approach are of more importance. Analysis of the course material revealed that the content of 

the courses varied a great deal. 

The pedagogical approach used by the teacher were composed of lectures supported by Power 

Point presentations. The results from the interviews showed that the participants appreciated the 

methods used. In most cases the teacher did not vary his/her presentation and the emphasis was 

on presenting facts and figures. Most teachers tried to have a dialogue with the participants. 

Environmental issues were usually dealt with in a separate part and only a few integrated these 

matters into the whole session. 

The instructors and the pupils were contacted some months later and most of them remembered 

that environmental issues related to driving was discussed on the introduction course. The part 

that they remembered mostly was the one about eco-driving, but also the environmental effects 

of starting a cold engine and standing still with the motor running, as well as maintenance of the 

cars. They remembered less regarding the environmental issues not directly linked to practicing 

driving, which can be seen as a sign that these issues were less frequently discussed during the 

course. 

Both instructors and pupils were positive about environmental issues being in the course. The 

majority wanted to drive in an environmentally friendly way, whether this depended on the 

introduction course or something else is difficult to say. However, it could not be concluded if 

their driving behavior had changed to drive in an eco-friendly way. Furthermore, both 

supervisors and pupils stated that they even before the course they were already aware of 

environmental issues, mainly by choosing other means of transport than cars, if possible.  

The pupils were a heterogeneous group, which makes it hard to adopt a client-centered 

approach. The group who had most difficulty benefitting from the course were those who didn’t 

speak fluent Swedish, because all of the courses were presented in Swedish only. 

A certificate was given to the participants after the introduction course, but without any 

requirements or tests to show that the instructors and pupils had understood everything during 

the session. The report ends with some suggestions of measures and further research. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Vägtransporterna och miljöhotet 

Vägtransporterna är en av de största miljöbovarna vad gäller skadliga luftburna föroreningar 

(Symmons m.fl., 2011; Rakotonirainy, et al., 2011), och i Sverige kommer 95 procent av 

utsläppen just från den inrikes vägtrafiken. Visserligen har utsläppen från vägtrafiken minskat 

sedan 2007 (bl.a. med anledning av att nya mer energieffektiva personbilar har ersatt äldre bilar 

och att andelen förnybara drivmedel har ökat), men parallellt med detta sker också en ökning av 

själva trafikflödet (Trafikverket, 2014c).  

Insatser för att vända den negativa miljötrenden för miljö och hälsa förs på olika nivåer och 

genom olika åtgärder. Ett tillvägagångssätt är att tillämpa sparsam körning, d.v.s. att föraren kör 

på ett sätt som innebär minskat utsläpp från fordonet. Beräkningar visar att utbildning i sparsam 

körning kan minska bränsleförbrukningen med 5-15 procent (Vägverket, 2009). I Energi-

effektiviseringsutredningen från 2008 bedöms till exempel sparsam körning (och sänkt 

hastighet) vara en av tre åtgärder som anses ha störst potential för att målen om en minskning av 

energianvändningen med 8 TWh år 2016 och 11 TWh år 2020 ska kunna nås (de två andra 

åtgärderna berör fordonsutföranden). I slutbetänkandet uppskattas även att en integrering av 

sparsam körning i körkortsutbildningen och dess förarprov har en bestående effekt (SOU, 

2008).  

Likväl finns det ett stort glapp mellan kunskap om miljöfrågor och faktiskt handlande därefter, 

och just förar- och transportbeteenden är exempel på detta (Delicado, 2012; Saadia m.fl., 2013). 

Det kan handla om motivation, och/eller uppfattningen om sina möjligheter att faktiskt kunna 

bidra till ett mer hållbart samhälle. I en undersökning av TNS Sifo (2011) om allmänhetens 

förhållande till energieffektivisering framkom det att närmare 57 procent av de tillfrågade ansåg 

att de i liten utsträckning hade möjlighet att bidra till att minska koldioxidutsläppet. När det 

gäller villigheten att själv bidra till ett mer hållbart samhälle svarade 79 procent jakande. De 

åtgärder som man var villig att göra för att bidra till det hållbara samhället berörde främst 

källsortering och kollektivt åkande, alternativt cykling. På frågan om de kunde tänka sig att köra 

miljöbil svarade 19 procent jakande.  

1.1.2. Begreppet sparsam körning och dess upphov 

Sparsam körning är Trafikverkets generella beteckning på den form av utbildning där syftet är 

att reducera bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläppen. Beteckningen avser dels 

bränslebesparande åtgärder överlag, dels mer specifika åtgärder kopplade till förarens 

körbeteende (Wåhlberg, 2004). Andra beteckningar/begrepp där avsikten är att minska 

bränsleförbrukningen är ”bränsleeffektivt körsätt” eller ”EcoDriving” (Zajc & Koucky, 2013). 

De utbildningar i sparsam körning som idag finns i Sverige har sin upprinnelse i det koncept 

som utformades i Finland i mitten av 1990-talet, EcoDriving, och som också har blivit ett 

varumärke (Zajc & Koucky, 2013). Metoden har testats och använts i flera länder, i olika former 

och verksamheter och på olika nivåer. Sverige anses, tillsammans med Finland, Nederländerna, 

Schweiz och Tyskland, vara föregångsländer vad gäller utbildningar av detta slag, bl.a. med 

anledning av att dessa länder var tidiga med att införa krav om sparsam körning i körkorts-

utbildning och förarprov, och att utbildningar i sparsam körning finns för både lätta och tunga 

fordon (Zajc & Koucky, 2013). 

Grundprinciperna i sparsam körning är att man som förare strävar efter att bevara den 

rörelseenergi som man investerat i, och att motorn utnyttjas maximalt. Exempel på detta är att 
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föraren kör med framförhållning för att undvika onödiga stopp. Sparsam körning har av 

Trafikverket sammanställts i nio steg (för mer utförlig beskrivning, se Trafikverket, 2014a): 

1. Kör med framförhållning – undvik stopp  

2. Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt  

3. Kör med jämnt gaspådrag och håll hastigheterna 

4. Motorbromsa  

5. Kör inte på tomgång 

6. Rulla i medlut, håll jämnt gaspådrag i motlut 

7. Använd motorvärmare 

8. Serva bilen regelbundet 

9. Ta bort takbox och annat som ökar bilens rullmotstånd  

EU-direktiv 

I EU-kommissionens vitbok (2011) rörande konkurrenskraftigt och resurseffektivt transport-

system lyfts EcoDriving (jfr sparsam körning) så som nödvändigt i körkortsutbildningen. 

Spridandet och introduceringen av principerna om sparsam körning ses också som mest 

effektivt då det gäller att utbilda blivande – och oftast yngre – körkortstagare (Barić, Zovak & 

Periša, 2013; International Transport Forum, The International Energy Agency, The Dutch 

Ministry of Transport & The Ecodriven platform. 2007). Mot bakgrund av den potential som 

körkortsutbildningen antas ha för att minska utsläpp finns sedan den 31 december 2013 ett EU-

direktiv om att EcoDriving ska ingå i körkortsutbildning som ett generellt kriterium för samtliga 

körkortsbehörigheter (European Commission, 2011). Detta innebär att miljöaspekterna ska 

finnas med i helhetsbedömningen vid körkortstagande, även om det kan se olika ut för olika 

länder. Gemensamt är dock att man inte ska kunna bli underkänd enbart med anledning av att 

man inte kört sparsamt (Zajc & Koucky, 2013).  

Sparsam körning i den svenska körkortsutbildningen 

Sverige var, som tidigare nämnts, ett av de länder som tidigt började arbeta med och utveckla 

utbildningar i sparsam körning. Men dessa utbildningar ingick till att börja med inte som 

obligatorium i körkortsutbildningen, utan som en kompletterande utbildning, och det var upp till 

trafikskolorna själva att lära ut om sparsam körning (Rewir AB, 2004).  

I den svenska körkortsutbildningen har sparsam körning funnits med i kursplanen för personbil 

(körkortskategori B) sedan 1 mars 2006, och från och med 3 december 2007 är sparsam körning 

integrerat i förarprovet för körkort för personbil, både avseende teori och praktik (Vägverket, 

2009). Sparsam körning ingår sedan 2008 i samtliga körkortskategoriers behörighet 

(Trafikverket, 2014b), och sedan 2010 ingår sparsam körning även i introduktionsutbildningen 

för handledare och elev, körkortskategori B (TSFS 2010:127) (se vidare nedan, rörande sparsam 

körning i introduktionsutbildningen).  

Effekterna av sparsam körning 

Sedan uppkomsten av utbildningar i hur man kan köra bränslereducerande har flera studier 

genomförts för att mäta utbildningarnas effekter. I flera av studierna framkommer det att 
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effekterna är goda i samband med själva utbildningstillfället, liksom den närmaste tiden efter 

utbildningen. Sammantaget nämns i dessa sammanhang siffror om en minskad bränsle-

förbrukning mellan 5 och 15 procent (se t.ex. Barić, Zovak & Periša, 2013; Wall, 2002; SOU, 

2008; International Transport Forum et.al., 2007). De goda och kortsiktiga effekterna kan 

sannolikt relateras till att förarna har utbildningen färskt i minnet, liksom det faktum att de har 

varit medvetna om att de har studerats (Dorn, år okänt).  

I en nyligen genomförd studie av korttidseffekterna av utbildning i sparsam körning i den 

svenska körkortsutbildningen som helhet, mättes körbeteende och bränsleförbrukning i verklig 

trafik cirka ett halvår efter att man tagit körkort. Studien visade bl.a. att bränsleförbrukningen 

var cirka 9 procent lägre bland de som fått mycket utbildning än de som fått lite eller ingen 

utbildning om sparsam körning (Gregersen, Gustafsson, Sörensen & Forsberg, under 

publicering). 

Antalet studier som visar på långsiktiga effekter är färre (Wall, 2002; Hammarqvist, 2002; 

Neergaard, 2002, af Wåhlberg, 2002). Flera av dessa studiers resultat har också bedömts som 

tveksamma, bl.a. ur metodsynpunkt (SOU, 2008; af Wåhlberg, 2002; 2004; International 

Transport Forum et.al., 2007). Detta medför att även om sparsam körning ses som ett viktigt och 

potentiellt verktyg i arbetet med att minska transportsektorns utsläpp, och som dessutom har fått 

stor spridning i flera länder, så finns oklarheter kring utbildningarnas långvariga och bestående 

effekter. Förare som redan har körkort innan utbildning i sparsam körning återgår till exempel 

så småningom till sin gamla och invanda körstil, varför det är av vikt att uppföljning av 

utbildningen ges (Sparcoach, 2014).  

Förutsättningarna för långsiktiga effekter av sparsam körning för personer som står i begrepp att 

ta körkort torde däremot vara bättre (jfr Strayer & Drews, 2003). Men även för denna grupp 

finns ovissheter, menar van den Hoed, Harmelink och Joosen (2006). I deras studie 

utvärderades det nederländska programmet för sparsam körning (Ecodrive Programme), och 

utifrån resultaten fann man att cirka 35 procent av nya förare kommer att köra sparsamt i sin 

dagliga körning. Författarna påpekar också att forskning om hur omfattningen av nya förares 

användning av principerna i sparsam körning - på rätt sätt - är begränsad. En annan aspekt som 

författarna tar upp, utifrån nederländska förhållanden, är att sparsam körning inte är något starkt 

examineringskriterium i samband med körprovet. Detta gör, menar författarna, att man kan 

ifrågasätta om förarna verkligen får tillräckligt med kunskap om principerna för sparsam 

körning.  

En utvärdering av sparsamt körsätt i de svenska trafikskolorna genomfördes 2004 av Vägverket, 

d.v.s. innan sparsam körning ingick i kursplanen. Vid tidpunkten för utvärderingen utbildade 

243 av de totalt 689 trafikskolorna i sparsam körning (ecodriving) i den ordinarie körkorts-

utbildningen. Intervjuer genomfördes med trafiklärare, förarprövare och elever, fördelade på 

tolv trafikskolor där sparsam körning ingick i förarutbildningen, och tio trafikskolor där detta 

inte ingick. Sammantaget visar resultaten att majoriteten av de intervjuade, oavsett trafikskola, 

överlag var positiva till sparsam körning. Bland dem som fått utbildning i sparsam körning 

fanns likväl hos några en viss tvekan om de kommer att fortsätta med detta körsätt. Vidare 

fanns, utifrån framförallt intervjuer med elever, en mer negativ attityd till sparsam körning i 

förarutbildning hos handledare/föräldrar. Ett exempel som ges är att handledare/föräldrar tror att 

körsättet kan förstöra bilen, eller att de tycker att eleven kör på en för hög växel.  
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1.1.3. Den privata övningskörningen och introduktionsutbildningen 

Möjligheten till privat övningskörning 

Inom ramen för den svenska körkortsutbildningen för behörighet B (personbil) har 

körkortstagaren möjlighet att övningsköra privat med handledare. Detta har varit gällande sedan 

körkortets införande 1906. Den privata övningskörningen avser ge körkortstagaren god träning 

och erfarenhet i trafiken inför bilkörningen efter taget körkort, och därmed en förbättrad 

trafiksäkerhet. En stor andel av körkortstagarna väljer också att övningsköra privat under sin 

utbildning, i mer eller mindre omfattning (Vägverket, 2005).  

Introduktionsutbildning för handledare och elev införs 

Trots de ovan beskrivna fördelarna påvisar studier från början av 2000-talet brister i den privata 

övningskörningen. Bristerna avser övningskörningens planering, struktur och innehåll, och den 

största delen av de döds- och skadeolyckor som skedde i samband med övningskörning under 

åren 1994-2000 avsåg just privat övningskörning (Gregersen & Nyberg, 2004; Nyberg & 

Gregersen, 2005). Vidare visar en studie från 2005 att 84,1 procent av körkortseleverna (i 

åldrarna 18-24 år), som enbart övningskört privat, upplevde att de hade fått ganska lite eller 

inget råd/stöd från trafikskola (Nyberg & Gregersen, 2005). Sammantaget torde brister av detta 

slag påverka körkortsutbildningens innehåll i negativ riktning, vilket i sin tur kan få en negativ 

effekt för trafiksäkerheten (Vägverket, 2005). Olyckor i samband med privat övningskörning 

skulle kunna reduceras om handledaren vid den privata övningskörningen hade en ökad 

handledarkompetens (Gregersen & Nyberg, 2004). En introduktionsutbildning för elev och 

handledare föreslogs här kunna fylla en viktig funktion, i det att förutsättningarna för att 

körkortsutbildningen genomförs på rätt sätt ökar (Vägverket, 2005). Mot denna bakgrund 

infördes i januari 2006 krav på att elev och handledare ska ha genomgått en introduktions-

utbildning (även kallad handledarutbildning) för att få övningsköra privat.  

Introduktionsutbildningens syfte, mål och upplägg 

Syftet med introduktionsutbildningen är att blivande handledare och elev får en vägledning 

inför den privata övningskörningen samt att utbildningen ska främja trafiksäkerheten och 

miljön, både vad gäller själva övningskörningstillfällena och bilkörningen efter taget körkort. I 

detta sammanhang är det nollvisionen som ligger till grund (TSFS 2010:127). Introduktions-

utbildningen skall ge handledare och elever möjlighet att själva kunna fatta beslut om de till 

exempel vill öva på vissa moment på egen hand, eller om man hellre vill att eleven övar på detta 

med en professionell utbildare. Introduktionsutbildningen avser även kunna inspirera deltagarna 

så att de själva, genom eget personligt ansvar, kan påverka den egna hälsan och säkerheten 

(Vägverket, 2005). 

I föreskrifterna om introduktionsutbildningen (TSFS 2010:127) redogörs kursplanen för 

utbildningen, uppdelad i tre övergripande avsnitt som anger vad handledare och elev ska ha fått 

information om och känna till: 

 körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning 

 planering och strukturering av övningskörning 

 för trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer  

(TSFS 2010:127, 3 kap, 2§) 
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Introduktionsutbildningens miljöområden 

Det var, som ovan nämnts, först år 2010 som miljöinslagen kom att ingå i introduktions-

utbildningens kursplan. Behovet av miljöinslag i denna del av körkortsutbildningen påpekas i 

Transportstyrelsens konsekvensutredning:  

I dagens läge är miljöpåverkan en allt viktigare faktor i vårt samhälle och sparsam 

körning har därför en naturlig plats även i introduktionsutbildningen inför den privata 

övningskörningen (Transportstyrelsen, 2010, s. 3). 

I utredningen lyfts också möjligheten att genom introduktionsutbildningen nå en målgrupp som 

redan har körkort, eftersom utbildningen även kan påverka handledarna till sparsam körning i 

den egna bilkörningen (Vägverket, 2009). 

Förändringarna med de införda miljöområdena i den nya föreskriften om introduktions-

utbildningen innebär att det i idag ges mindre tid för moment om riskfaktorer som hastighet, 

bilbälte, alkohol, andra droger och trötthet än tidigare. Dessa moment finns dock med i 

riskutbildningen, del 1 (riskettan) som riktar sig till eleverna (Transportstyrelsen, 2010).  

I kursplanen för introduktionsutbildningen är det avsnittet För trafiksäkerheten och miljön 

viktiga faktorer som berör miljö (jfr ovan). Avsnittet har till syfte att ”ge blivande handledare 

och elev fakta och råd om hur övningskörningen kan genomföras på ett säkert och miljö-

medvetet sätt” (TSFS 2010:127, 3 kap, 7§, s. 4). De områden som specifikt kan relateras till 

miljö i detta avsnitt är följande: 

 Körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och 

minskade utsläpp av koldioxid 

 Effekter av kallstart, tomgångskörning och användande av motorvärmare 

 Vård och underhåll av fordon 

 Vägtrafikens miljöpåverkan 

 Effekter av val av transportmedel 

 Var man kan söka ytterligare information om trafiksäkerhet och miljö 

(TSFS 2010:127, 3 kap, 8§) 

Kraven för att ge introduktionsutbildning 

Varje verksamhet som bedriver introduktionsutbildning ska göra detta utifrån den till 

Transportstyrelsen inlämnade undervisningsplanen.  I undervisningsplanen skall redogörelse 

göras för undervisningens innehåll, hur den ska bedrivas, hur målen för kursplanen ska uppnås 

samt utbildningens tidsomfattning (TSFS 2010:127). 

Högs trettio deltagare får delta vid ett undervisningstillfälle, och undervisningen ska bedrivas i 

lämplig lokal och under minst tre timmar, exklusive rast (TSFS 2010:127).  

Utbildaren och deltagarna skall vara närvarande samtidigt under undervisningen (TSFS 

2010:127). Däremot behöver inte elev och handledare gå utbildningen vid samma tillfälle 

(Körkortslagen 1998:488, 4 kap.). Vidare ska eleverna vara minst 15 år och 9 månader (TSFS 

2010:127). 

I introduktionsutbildningen ska samtliga av de tidigare beskrivna avsnitten finnas med. Däremot 

behöver inte undervisningstid för vartdera av dessa avsnitt ges lika mycket utrymme; utbildaren 

kan, om han eller hon vill, i undervisningen ägna mer tid åt ett avsnitt än ett annat 

(Transportstyrelsen, 2010).  
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Utbildarna 

För att få undervisa vid introduktionsutbildningen krävs det utifrån Transportstyrelsens 

föreskrifter (TSFS 2010:127. 2 kap., 4§) att läraren:  

1. har giltigt körkort med behörighet B utfärdat i en stat inom EES; 

2. har haft ett körkort enligt 1 under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren; 

3. med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som lärare vid 

introduktionsutbildning för privat övningskörning; 

4. har dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av 

undervisning under minst ett år, och tillräcklig kunskap, förståelse och förtrogenhet 

inom kursplanens ämnesområden. Den samlade kompetensen ska dokumenteras 

skriftligen.  

Vad gäller de nya områdena i kursplanen som berör miljö lyfts i Transportstyrelsens 

konsekvensutredning (2010) att tiden mellan beslut om de nya föreskrifterna och till det att de 

blev gällande (den 1 september) är mycket kort. Med anledning av detta informerade 

Transportstyrelsen utbildningsorganisationerna om de föreslagna förändringarna och avsikten 

med dessa. I konsekvensutredningen påpekas också att de flesta utbildarna är kopplade till en 

trafikskola, där kunskapen om sparsam körning redan finns eftersom det ingår som obligatoriska 

moment i förarutbildningens övriga delar. Under åren 2001-2007 gavs dessutom miljö-

utbildningar till trafikskolepersonal med syfte att integrera sparsam körning och miljöaspekter i 

undervisningen.  Denna utbildning anordnades av STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund), i 

samarbete med Vägverket och föreningen Gröna Bilister (Zajc & Koucky, 2013). I konsekvens-

utredningen påpekas dock att de som har tillstånd att bedriva introduktionsutbildning kan ”… 

behöva utbilda sin personal eftersom de ska undervisa en ny målgrupp [handledarna; 

författarnas anmärkning] i ämnet miljö/sparsam körning.” (Transportstyrelsen, 2010, s. 7). Det 

föreslås också att den kursplan som fortfarande var gällande (VVFS 2005:76) skulle få fortsätta 

att tillämpas t.o.m. den 31 december 2010, med syfte att underlätta för redan verksamma 

utbildare (Transportstyrelsen, 2010). 

Introduktionsutbildningens mål och syfte om en effektiv körkortsutbildning och ett främjande 

av trafiksäkerheten ställer höga krav på utbildaren. Dessutom ska utbildaren förmedla mycket 

information under ett fåtal timmar. Målgruppen som ska undervisas är inte heller någon 

homogen grupp då deltagarna har olika åldrar, erfarenheter och värderingar (Vägverket, 2005). 

Som hjälp till utbildare gav Vägverket år 2005 ut en publikation med syfte att vägleda utbildare 

i introduktionsutbildningen (Vägverket, 2005). I vägledningen ges stöd för tolkning och 

omsättning av introduktionsutbildningens kursplan, men avser även vara till hjälp i samband 

med att verksamhetens undervisningsplan ska sammanställas.  Kortfattat förespråkas och lyfts i 

vägledningen följande aspekter: 

 Enkelhet (att t.ex. undvika tekniska, vetenskapliga och byråkratiska termer) 

 Budskapets ton (medvetenhet om att den ton man använder påverkar deltagarnas 

engagemang) 

 Deltagarnas behov (t.ex. genom frågestund och återkoppling) 

 Konkret erfarenhet (ta till vara handledarnas ofta ”osynliga” kunskaper och 

erfarenheter) 

 Medvetenhet om att respekt gentemot handledare och elever genererar meningsfullhet 

och motivation hos dessa 

 Medvetandegöra om risker 
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 Reflektion (diskutera och tydliggöra deltagarnas kunskaper och färdigheter – bidra till 

reflektion kring rollen som handledare respektive elev) 

 Djupare förståelse (reflektion – jfr ovan – skapar förståelse för hur den privata 

övningskörningen kan struktureras och bedrivas) 

 Tillämpning av de nya kunskaperna (utbildningen ger bättre förutsättningar för 

handledare och elev att själva bedriva övningskörningen på ett säkert sätt) 

 Fokusera på säkerhet (om fokus endast är på risker kan det resultera i att 

introduktionsutbildningen får en negativ effekt) 

I vägledningen presenteras vartdera momentets mål och innehåll så som det är formulerat i 

introduktionsutbildningens kursplan. Till vartdera momentet ges kommentarer, med underlag 

för vad som kan ingå i utbildningen och med tips om hur utbildaren kan arbeta.  

Trafikverkets vägledning inför utbildarnas introduktionsutbildningar är från år 2005, varför 

miljöområdena inte specifikt finns med. Utbildare som är medlemmar i STR kan dock även få 

material (teorimanus) från STR inför planering av introduktionsutbildningen, och där 

miljöområdena finns med.  

Utvärdering av introduktionsutbildningen 

Introduktionsutbildningen har utvärderats i en enkätstudie där föremätning gjordes 2005 och 

eftermätningar 2007 och 2008 (Berg & Thulin, 2009). I sin helhet visar inte utvärderingen på 

några större förändringar avseende den privata övningskörningens struktur, innehåll och 

omfattning. Resultaten indikerar dock att introduktionsutbildningen kan ha påverkat elevernas 

egna studier. Samarbetet mellan privat handledare och elev upplevdes också bättre jämfört med 

dem som inte gått introduktionsutbildningen, liksom graden av råd och stöd från trafikskola. 

Vidare visar resultaten att de privata handledare som hade genomgått introduktionsutbildning 

oftare anknöt till körkortsteorin än de som inte hade gått utbildningen.    

Utöver utvärderingen ovan har Gallup, på uppdrag av STR, genomfört en onlineundersökning 

där 500 handledare deltog. Undersökningen berörde handledarnas attityder till introduktions-

utbildningen samt om utbildningen lett till förändrat trafikbeteende hos handledarna (Claus, 

Forsman & Hartford, 2009). Efter genomgången utbildning hade majoriteten av handledarna 

en positiv bild av utbildningen i sin helhet. Framförallt lyfter handledarna att utbildningen har 

haft en positiv effekt på den egna körning (totalt 61%), och speciellt är det de äldre handledarna 

(55-75 år) som uttrycker detta. I den äldre åldersgruppen, liksom bland kvinnor, finns också 

uppfattningen att utbildningen fått dem att reflektera över den egna körningen (86% i vardera 

gruppen). Författarnas slutsats är att introduktionsutbildningen är ett mycket lämpligt tillfälle att 

erbjuda körkortsinnehavare möjlighet att förbättra kunskaper och beteende i trafiken. Förutom 

en uppdatering av kunskaper nämns kunskaper så som EcoDriving, och som inte fanns med i 

den körkortsutbildning som handledaren själv gått. Av deltagarna uppger exempelvis tio procent 

att de numer kör mer EcoDriving, alternativt tänker mer på EcoDriving, och sju procent uppger 

att de kör mer på höga växlar/hoppar över växlar sedan de gått utbildningen (här ska påpekas att 

miljöinslagen inte ingick i kursplanen för introduktionsutbildningen vid tiden för 

undersökningen).  

Ytterligare en slutsats är att introduktionsutbildningen skapar en gemensam grund för 

handledare och elev, vilket underlättar den privata övningskörningen (totalt 77% anser detta). 

Däremot visar resultaten att syftet med introduktionsutbildningen inte har nått fram till 

handledare och elev, och författarna föreslår en förbättrad kommunikation i detta avseende. I 

studien framkom även att handledare efterfrågade fler praktiska inslag generellt i utbildningen 

samt att de fann några inslag som självklara och därmed onödiga.  
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Som ovan beskrivits har flera forskare påtalat att det generellt finns kunskapsluckor vad gäller 

effekter av utbildning i sparsam körning (se t.ex. Andrieu & Saint Pierre, 2012; Rose & 

Symmons, 2008). Det har också beskrivits hur miljöinslagen i introduktionsutbildningen torde 

kunna påverka både elever och handledare till att köra på ett miljömedvetet sätt.  Tidigare 

utvärderingar av den svenska introduktionsutbildningen är från tiden innan införandet av 

miljöområdena i kursplanen för introduktionsutbildningen, varför effekter av dessa inte är har 

undersökts. Behov finns således av att utvärdera effekterna av introduktionsutbildningens 

miljöområden.  

1.2. Syfte 

Studies syfte är att utvärdera effekterna av miljöområdena i introduktionsutbildningen för privat 

övningskörning. Utifrån observationer av introduktionsutbildningstillfällen, intervjuer med 

lärare, handledare och elever samt genomgång av undervisningsplaner för introduktions-

utbildning undersöks effekter avseende kunskap, attityd och beteende. I detta sammanhang 

studeras även förklarande faktorer till de effekter som kan utläsas i materialet.  

De övergripande frågeställningarna är:  

 Hur/på vilket sätt har handledare och elev fått information och kunskap om 

miljöområdena? 

 Vad känner de till/har de lärt sig om miljöområden? 

 Kommer de att tillämpa/tillämpar de kunskaperna om miljöområdena i den privata 

övningskörningen? 

1.3. Disposition 

I kapitel 2, Metod och källmaterial, redovisas metoder, teoretiska utgångspunkter, 

genomförande och analysförfarande gällande observationer, intervjuer samt genomgång av 

undervisningsplaner. I detta kapitel ingår även ett avsnitt med metodologiska reflektioner. 

I kapitel 3, Resultat - observationer, redogörs för resultaten från observationer vid 

utbildningstillfällen.  

I kapitel 4, Resultat - intervjuer med handledare och elever, redogörs för telefonintervjuer 

gjorda med elever och handledare från de kurser som observerades.  

I kapitel 5, Resultat - intervjuer med utbildare, redovisas de personliga intervjuer som 

genomfördes med de lärare som ledde utbildningen hos de utbildningsanordnare som 

observerades. 

I kapitel 6, Resultat - analys av undervisningsplaner, redovisas analyser av undervisningsplaner 

för de kurser som observerades. 

I kapitel 7, Teman utifrån observationer, intervjuer och analyser av undervisningsplaner, 

sammanfogas alla undersökningsmetoderna, och de teman som framkom i studiens helhet 

redovisas.  

I kapitel 8, Diskussion, diskuteras de sammantagna resultaten.  

I kapitel 9, Slutsatser och förslag på åtgärder, ges de sammanfattande slutsatserna av studien 

och vilka områden som behöver åtgärdas och ytterligare undersökas. 
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2. Metod och källmaterial 

2.1. Val av metod 

Föreliggande studie är kvalitativ, innefattande observationer av introduktionsutbildnings-

tillfällen samt efterföljande intervjuer med utbildare, handledare och elever som deltagit vid de 

olika observationstillfällena. Utöver detta har de aktuella trafikskolornas undervisningsplaner 

för introduktionsutbildning studerats.  

Med observationer ges forskaren en möjlighet att studera det direkta samspelet i sociala 

processer, på ett sätt som inte fås genom till exempel intervjuer (Repstad, 1999; Widerberg, 

2002). Med utgångspunkt i detta har observationer valts som metod, för att få kunskap om 

huruvida miljöinslagen förmedlas i introduktionsutbildningen, och på vilket sätt och i vilken 

omfattning. Observationerna avser beskriva själva utbildningen, så som process, och där bl.a. 

interaktionerna mellan deltagare och utbildare beaktas.  

Med intervjuer som metod kan människors uppfattningar av ett givet fenomen studeras och 

förstås (Widerberg, 2002). I föreliggande studie avser intervjuer ge kunskap om vad utbildare, 

handledare och elever vid de observerade utbildningstillfällena förstått, upplever och tillämpar 

utifrån egen förförståelse.  

Förutom observationer och intervjuer har de aktuella utbildningsanordnarnas undervisnings-

planer studerats och analyserats i förhållande till observationerna.  

Genom att använda flera olika kvalitativa metoder fås flera infallsvinklar på det studerade 

fenomenet, vilket ger en fyllig bas för analys och svar på studiens frågeställningar. 

2.2. Studiens utgångspunkter 

Studien utgår från de områden som i kursplanen för introduktionsutbildningen (TSFS 2010:127, 

3kap., 8§) specifikt kan relateras till miljö. Dessa områden är följande: 

1. Körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och 

minskade utsläpp av koldioxid 

2. Effekter av kallstart, tomgångskörning och användande av motorvärmare 

3. Vård och underhåll av fordon 

4. Vägtrafikens miljöpåverkan 

5. Effekter av val av transportmedel 

6. Var man kan söka ytterligare information om trafiksäkerhet och miljö 

För att nå en djupare förståelse rörande utbildningens effekter har ett antal variabler valts ut med 

hänsyn till följande aspekter: 

 Individens (utbildare/handledare/elev) allmänna värderingar om miljö och miljöfrågor  

 Betydelsen av kunskapsförmedling/pedagogik 

 Individens (utbildare/handledare/elev) bakgrund (t.ex. ålder, kön, utbildning) 
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Då olika instrument konstruerats för att observera, intervjua och analysera har följande aspekter 

beaktats: 

 Kunskap 

 Attityd 

 Beteende 

2.3. Observationer 

2.3.1. Urval 

Urvalet av utbildningssamordnare har skett med hjälp av Transportstyrelsens register över 

utövare av introduktionsutbildningen (Transportstyrelsen, 2014). Med anledning av att detta 

register inte var uppdaterat (några trafikskolor är inte längre aktiva och andra saknades i 

registret) har urvalet även gjorts via sökningar på internet. Sammantaget har ett strategiskt urval 

gjorts, med syfte att få olika typer av utbildningsanordnare representerade, så som trafikskolor, 

gymnasieutbildningar och utbildningar som genomförs i studieförbunds regi. Detta innebär 

också att utbildarna kan ha olika typer av organisatoriskt stöd. De valda utbildningsanordnarna 

finns belägna i både större och mindre städer/orter, och med utbildare i olika sociala områden.  

De aktuella utbildningsanordnarna kontaktades inledningsvis via både telefon och epost med en 

förfrågan om VTI fick genomföra en observationsstudie av deras introduktionsutbildning samt 

genomföra intervju med aktuell utbildare. För att undvika eventuell anpassning av utbildningen 

inför observationen har det i förfrågan till utbildarna inte specifikt lyfts att det är miljöinslagen 

som står i fokus. I det slutliga urvalet ingick 18 olika utbildningsanordnare. 

2.3.2. Genomförande 

Observationerna har genomförts vid ett tillfälle per utbildningsanordnare. Observatören har 

inledningsvis presenterat sig och syftet med studien samt frågat deltagarna om samtycke till att 

utbildningen spelas in på diktafon, men enbart som stöd för minnet. I detta sammanhang har det 

poängterats att studiens resultat inte kommer att avslöja deltagarnas identiteter (jfr Repstad, 

1999).  

Utbildningarna har dokumenterats genom att observatören har gjort utförliga och löpande 

anteckningar. Som stöd för detta har en observationsmall samt en mall för att beskriva 

lektionsupplägg funnits till hand, se vidare nedan (se även bilaga 1, Observationsprotokoll samt 

bilaga 2, Lektionsuppläggning). Observatören har själv inte aktivt deltagit i undervisningen. 

Observationerna genomfördes under vår och sensommar 2014. 

2.3.3. Konstruktion av instrument och analysförfarande 

Analysen av observationerna grundar sig i första hand på observatörens anteckningar. 

Ljudupptagningarna har endast använts för att till exempel kontrollera eventuella oklarheter i 

anteckningarna, eller i samband med att ordagranna citat har använts i resultatredovisningen för 

att levandegöra och belysa analysresultat.  

Observatören har, utöver de löpande anteckningarna, använt ovan nämnda mallar under 

observationstillfällena och som även använts som instrument i det senare analysarbetet. 

Observationsprotokollet innehåller uppgifter om själva utbildningstillfället, så som 

utbildningsanordnare, datum och tidpunkt samt hur många elever respektive handledare som 

deltog och hur många av dessa som var män respektive kvinnor. Även deltagarnas åldrar 

uppskattades, och en beskrivning av dels gruppens sammansättning, dels lokalen och dess 
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utrustningsmöjligheter antecknades. Observationsprotokollet innefattade även ett schema med 

utgångspunkt i de sex miljöområden som ska ingå i introduktionsutbildningen. I detta schema 

fördes uppgifter rörande vad som togs upp om miljöområdena och på vilket sätt detta gjordes. 

Utöver detta kunde observatören även kortfattat fylla i vad som sades i utbildningen för vartdera 

miljöområdet. I en sammanfattning antecknade sedan observatören uppskattad tid för miljö-

inslag, fokus i de olika miljöområdena samt hur dessa prioriterades i jämförelse med andra 

moment i utbildningen.  

Med hjälp av dessa två instrument har det empiriska materialet inledningsvis strukturerats 

utifrån två övergripande kategorier: Undervisningsstruktur och klimat (interaktion, pedagogik, 

gruppdynamik etc) respektive Innehåll (kunskap och fakta, huruvida miljöområdena är 

integrerade med de övriga områdena/momenten, omfattning etc). I analysen har effektmåtten 

kunskap, attityd och beteende använts för båda dessa kategorier: Vilka kunskaper förmedlas? 

Vilka attityder är märkbara (hos både utbildare och deltagare) till det som förmedlas? 

Resultaten av observationerna är således både beskrivande och analyserande, och där våra 

synpunkter och bedömningar ingår. 

2.4. Intervjuer 

2.4.1. Urval handledare och elever 

Handledare och elever 

Vid varje utbildningstillfälle blev handledare och elever tillfrågade om de kunde tänka sig att bli 

telefonintervjuade cirka en till tre månader efter utbildningstillfället. Minst två handledare och 

två elever valdes från varje utbildningstillfälle, men i de flesta fall har ytterligare kontakt-

uppgifter från handledare och elever insamlats, ifall de andra skulle få förhinder eller ångra sig. 

Det har inte varit möjligt att alltid kunna intervjua både handledare och dennes elev samtidigt, 

men detta har inte heller haft betydelse för det senare analysarbetet. I samband med förfrågan 

om telefonintervjuer fanns istället en strävan att få variation i urvalet, exempelvis utifrån kön, 

ålder och relation (t.ex. om det är mamma, pappa eller vän som är blivande handledare). 

Deltagare - handledare 

Av de 32 deltagande handledarna var 15 kvinnor och 17 män, och åldern varierade så att 8 

handledare var mellan 25-35 år, 18 handledare var mellan 36- 49 år och 6 handledare var mellan 

50-60 år. Fördelningen av hur många elever man handledde var följande; 27 handledare hade en 

elev, 4 hade 2 elever och 1 hade 3 elever. Av samtliga handledare hade 21 inte handlett tidigare, 

medan 11 hade gjort det. De flesta handledare körde en mindre sträcka per vecka medan några 

få var yrkeschaufförer och körde längre sträckor. Fördelningen var enligt följande: 21 körde 

mellan 5-15mil/vecka, 5 körde 20-40mil/vecka, 3 körde 50-80mil/vecka och 2 körde 120-300 

mil/vecka och 1 handledare lämnade ett oklart svar. Deras bostadsort varierade så att 6 bodde i 

storstad, 10 bodde i en mellanstorstad, 3 bodde i förort, 4 i småstad och 9 bodde på 

landsbygden. Handledarnas bostadsort skilde sig således något från elevernas (se nedan). 

Deltagare – elever  

Av de 34 deltagande eleverna var 18 kvinnor och 16 män. Åldersfördelningen var så att 24 

elever var mellan 16-22 år och 10 elever var mellan 25-37 år. De allra flesta, 29 elever, har inget 

annat körkort, medan 4 elever hade AM-körkort för moped och 1 elev hade truckkörkort.  På 

frågan om hur många handledare eleven hade svarade en elev att ingen handledare ännu var 

ordnad, 18 elever uppgav att de hade en handledare, 13 elever att de hade två och 2 elever att de 

hade tre handledare. Eleverna skilde sig något från handledarna då 3 elever bodde i storstan, 10 

elever bodde i en mellanstorstad, 5 elever i en förort, 10 bodde i en småstad och 1 elev på 
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landsbygden. De flesta elever (20) uppgav att de förväntade sig ha tagit körkort om 1-2 år då de 

fyller 18 år, medan 12 elever trodde sig vara klara med körkortet inom 6 månader. De övriga 6 

var mera osäkra.  

2.4.2. Bortfall handledare och elever 

Tabell 1. Deltagare och bortfall vid intervjuer med handledare och elever. 

Kurs 

nr. 

Hand-

ledare 

elev bortfall Tot.  

1  3 2 En elev avböjde pga tidsbrist 5 

2  2 2  4 

3  2 1 En elev avböjde; minns inget av utbildningen 3 

4  1 0 En handledare och en elev, avböjde pga språksvårigheter 

1 elev svarade ej pga flytt (endast 4 deltagare på kursen) 

1 

5  1 2 2 intervjuer med handledare avbröts då teleuppkopplingen 

bröts och ej kunde upptas  

3 

6  3 3  6 

7  0 1 En avbruten intervju med elev pga av fel på telefon-

uppkoppling. Resten bortfall trots epost och påringningar 

1 

8  2 2  4 

9  0 1 En avbruten intervju med elev pga språksvårigheter 

Resten bortfall trots epost och påringningar 

1 

10 2 2  4 

11 2 2  4 

12 2 2  4 

13 3 1 En elevintervju uteblev, trots epost och telefon 4 

14 1 2 En handledarintervju uteblev, trots flera påminnelser 3 

15 2 2  4 

16 3 4  7 

17 1 3 En handledarintervju uteblev, trots epost och telefon 4 

18 2 2  4 

totalt 32 34  Maximalt hade antalet intervjuer blivit 18x2+2=72 66 

 

I tabell 1 kan vi se att det har varit tre elever som avböjt eller inte svarat; en på grund av 

tidsbrist, en beroende på flytt och en tredje avstod med anledning av att han inte mindes 

någonting från utbildningen. Tre intervjuer med handledare blev avbrutna på grund av bruten 

mobilkontakt. Tre intervjuer avböjdes eller avbröts av intervjuaren på grund av språk-

svårigheter. Bortfallen var störst på skolor med många handledare/elever med invandrar-

bakgrund.  
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Detta bortfall medförde att fler än två handledare och två elever kontaktades från andra 

utbildningstillfällen, för att komplettera bortfallet. Efter ett flertal påringningar och epost 

genomfördes totalt 66 intervjuer, varav 32 handledare och 34 elever.  

2.4.3. Urval utbildare 

Utbildaren för det utbildningstillfälle som var aktuellt att observera var från början införstådd 

med att själv bli intervjuad, efter observationen. Detta var också en förutsättning för att 

observationen skulle kunna genomföras. Alla 18 utbildare från de olika observationstillfällena 

intervjuades, således inget bortfall.  

Beskrivning av de intervjuade lärarna 

Av de 18 lärarna som intervjuades var samtliga utom en aktivt utövande trafiklärare, och av 

trafiklärarna var två pensionerade. Majoriteten av lärarna var män (fyra kvinnor). Lärarna kan 

delas upp i två grupper, där hälften hade arbetat med trafikutbildning mellan 1-10 år (varav en 

haft utländskt körkort tidigare), och den andra hälften hade arbetat mellan 14-50 år med 

trafikutbildning. Majoriteten av lärarna var antingen trafikskolechef eller utbildningsledare, och 

några hade även utbildning i eco-driving. Ett fåtal använder Econen i trafikskolebilarna, d.v.s. 

en bränslemätare som visar hur man kör miljömässigt. Fjorton av lärarna undervisar även i 

praktisk körträning, förutom att de håller i introduktionsutbildningen. Hur ofta lärarna 

undervisade varierade ifrån 2 gånger per termin till 4 gånger per vecka. Sammantaget har flera 

av lärarna stor erfarenhet av handledarutbildningen. 

Hälften av lärarna hade gått någon form av utbildning för att lära miljöområdena i 

introduktionsutbildningen. Det vanligaste var utbildning till eco-driving-instruktör, men även 

andra alternativ förekom, såsom trafiklärarutbildning av senare datum där miljökörning ingick 

eller uppdateringskurser för trafiklärare och andra lärare (STR, TRF, pedagogiska föreningen – 

olika aktörer, t.ex. FRELICON AB i Sundsvall). Den andra hälften hade fått någon form av 

intern uppdatering, lärt sig på egen hand eller använde – utifrån egna utsagor – sunt förnuft.  

2.4.4. Genomförande 

Intervjuguider 

Samtliga intervjuer genomfördes med stöd i en intervjuguide med frågor anpassade till om 

intervjun var riktad till handledare, elev eller utbildare (se; Bilaga 3 Intervjuguide – handledare, 

Bilaga 4 Intervjuguide - elev samt Bilaga 5 Intervjuguide - utbildare).  

Intervjuer med handledare och elever 

Vid varje utbildningstillfälle blev, som tidigare nämnts, handledare och elever tillfrågade om de 

kunde tänka sig att bli telefonintervjuade.  Samtycke till detta insamlades skriftligt vid varje 

utbildningstillfälle, tillsammans med kontaktuppgifter  

Telefonintervjuerna med handledare och elever skedde enskilt, och genomfördes cirka en till tre 

månader efter det observerade utbildningstillfället. Skälet till att inte genomföra intervjuerna 

tidigare/direkt efter utbildningen är att tillståndet att handleda beviljas först cirka två veckor 

efter att handledaren gått introduktionsutbildningen; med en tidsförskjutning på en till tre 

månader eller mer finns en förhoppning om att elev och handledare har fått tid att reflektera och 

smälta den utbildning de nyligen genomgått samt förhoppningsvis även hunnit påbörja den 

privata övningskörningen.  

För genomförandet av telefonintervjuer anlitades Inco Marketing AB, som erbjuder olika typer 

av telefonitjänster. De två intervjuarna följde intervjuguiden och fick även instruktioner om 
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tillvägagångssättet för telefonintervjuerna.  De utgick från en sammanställd lista med 

kontaktuppgifter från de elever och handledare som tackat ja till en eventuell telefonintervju.  

Intervjuerna spelades in med diktafon, med deltagarnas samtycke, och i genomsnitt har en 

telefonintervju tagit cirka 20 minuter i anspråk.  

Intervjuer med utbildare 

Intervjuerna med utbildarna utfördes direkt efter genomförd utbildning och observation våren 

och sensommaren 2014. Intervjuerna, som spelades in på diktafon med informantens samtycke, 

tog i genomsnitt en timme i anspråk. Dessa intervjuer var av samtalskaraktär, med syfte att få en 

fördjupad bild av utbildarens avsikter med utbildningen, attityder till miljöområdena samt 

uppfattningar om eventuella svårigheter och/eller förslag till förändring av 

introduktionsutbildningen.  

2.4.5. Analysförfarande  

Det brukliga vid intervjuer i kvalitativa studier är att de transkriberas ordagrant. Med anledning 

av studiens omfattning har intervjuerna istället lyssnats igenom noggrant, och anteckningar/-

sammanfattningar har förts med hjälp av intervjuguidernas frågor. Undantaget är citat som har 

ansetts kunna vara användbara i resultatredovisningen, men där eventuella språkliga 

korrigeringar har gjorts. Varje intervjuperson har fått en unik kod, som är kopplad till det 

observationstillfälle där personen ifråga rekryterades. 

I ett första led har intervjuerna genomlästs noggrant. Materialet har därefter, för vardera 

informantgruppen, kategoriserats och analyserats utifrån frågeguiden. Materialet har i detta 

sammanhang relaterats till de moment och mål som finns fastställda i introduktions-

utbildningens kursplan rörande miljöområdena (se kapitelavsnitt 1.1.3. Den privata 

övningskörningen och introduktionsutbildningen). Vidare har materialet undersökts vad gäller 

bakomliggande faktorer till de olika effekter som kan ses i materialet. Detta har gjorts utifrån 

följande aspekter: 

 Individens allmänna värderingar om miljö och miljöfrågor  

 Betydelsen av kunskapsförmedling/pedagogik (utbildarens roll) 

2.5. Undervisningsplaner 

2.5.1. Urval 

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter för introduktionsutbildningen ska ansökan om tillstånd 

att bedriva introduktionsutbildning åtföljas av en undervisningsplan som ”ska ange innehållet i 

utbildningen, hur utbildningen ska bedrivas och hur målen i kursplanen enligt 3 kap. ska 

uppnås. Därutöver ska den tidsmässiga omfattningen av utbildningen anges” (TSFS 2010:127). 

Ändring av undervisningsplanen ska dessutom ”anmälas till Transportstyrelsen utan dröjsmål”. 

Eftersom förändringar som behövde göras i samband med att miljöinslagen infördes i 

introduktionsutbildningen var förutsägbara för både Transportstyrelsen och samtliga 

tillståndshavare gjorde myndigheten bedömningen att planen inte behövde skickas in för 

förnyad granskning. Att ändringar har gjorts kontrolleras istället och samlas in i samband med 

tillsyn.  Formuleringen innebär att man inte behöver skicka in en ändrad undervisningsplan, 

bara anmäla ändring. Detta särskilda förfarande innebär att Transportstyrelsen inte i samtliga 

fall har uppdaterade undervisningsplaner i sitt arkiv. För att samla in aktuella undervisnings-

planer måste man därför gå till respektive utbildningsanordnare direkt. Mot denna bakgrund 

kontaktades de utbildningsanordnare där observationer genomförts, sammanlagt 18 stycken för 

rekvisition av deras senaste undervisningsplan. Av dessa 18 erhölls undervisningsplaner från 15.  
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2.5.2. Analysförfarande 

Undervisningsplanerna har främst använts som ett hjälpmedel för den kvalitativa analysen i sin 

helhet för att närmare studera miljöområdena och huruvida undervisningsplanen används i 

praktiken (jfr ovan).  

Undervisningsplanerna har analyserats genom att besvara frågorna i en speciellt framtagen 

analysmall enligt följande: 

1. Har undervisningsplan gått att få tag på, om nej varför? (Tillgänglighet) 

2. Går det av undervisningsplanen att utläsa syfte och vad eleven ska nå för mål 

beträffande miljöområdena? (Syfte och mål) 

3. Anges det i undervisningsplanen att utbildningen ska innehålla de miljöområden som 

formuleras i kursplanen för introduktionsutbildningen? (Avser de sex punkter i 

kursplanen som avser miljö, se nedan) (Innehåll) 

4. Kan man utifrån undervisningsplanen få en bild av hur undervisningen ska genomföras 

beträffande miljöområdena, d.v.s. hur målen om dessa skall nås? (Genomförande) 

5. Sker det i undervisningen som står i undervisningsplanen beträffande miljö? (Denna 

fråga analyseras med hjälp av resultaten från observationsstudien för att klargöra om det 

fanns samband mellan undervisningsplaner och genomförande) 

2.6. Sammantagen analys 

Materialet har setts som en helhet och har inledningsvis analyserats i delar för att sedan föras 

samman till en tematisk analys. Syftet har varit att kunna uttala sig om miljöområdena i 

introduktionsutbildningen utifrån ett litet men mångfacetterat underlag av olika utbildare, där 

kvalitéer snarare än kvantiteter är i fokus. Det är således inte varje enskild utbildare som 

granskas, utan istället är det den sammantagna bilden med likheter och olikheter som lyfts fram. 

Observation och intervjuer med utbildare förväntas härmed tillsammans skapa en utförlig bild 

av vad som tagits upp i undervisningen och hur innehållet har mottagits av elev och handledare. 

Vad gäller undervisningens innehåll har även, som beskrivits ovan, undervisningsplanerna 

nyttjats, då de kan ge en bakgrundsbild till utbildningen. 

Parallellt med att vartdera undersökningsmomentet, såsom observationer, intervjuer med 

elever/handledare och lärare samt undervisningsplaner analyserats, har det kvalitativa materialet 

i sin helhet analyserat: vilka gemensamma komponenter kan ses, och finns det något som sticker 

ut, och vad kan det i så fall bero på? Teman har sökts i hela materialet för att ge en 

sammantagen bild av miljöområdena i introduktionsutbildningen. Följaktligen har samtliga 

delstudier, med sina respektive metoder, analyserats tillsammans för att få en sammantagen bild 

av effekterna av introduktionsutbildningen. 

I den sammantagna analysen har materialet även undersökts vad gäller bakomliggande faktorer 

till de olika effekter som kan ses i materialet. Detta har gjorts utifrån följande aspekter: 

 Individens allmänna värderingar om miljö och miljöfrågor 

 Betydelsen av kunskapsförmedling/pedagogik (utbildarens roll) 

 Individens (utbildare/handledare/elev) bakgrund (t.ex. ålder, kön) 
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2.7. Metodologiska reflektioner 

Utebliven enkätstudie 

I uppdraget från Transportstyrelsen ingick ursprungligen även en enkätundersökning riktad till 

elever och handledare, med syfte att studera effekterna efter genomförd utbildning. Tanken var 

att generalisera och söka signifikanta förändringsvariabler genom att jämföra effekter mellan 

elever som gått respektive inte gått utbildning samt med handledare som nyligen gått 

utbildningen och med samma handledare cirka sex månader senare (d.v.s. med uppföljande 

enkäter).  

Enkätstudien har dock fått utgå på grund av urvals- och rekryteringssvårigheter. Urval av 

handledare och elever var tänkt att rekryteras via Transportstyrelsen och deras register. Med 

anledning av sekretessregler i Vägtrafikregisterlagen framkom dock att Transportstyrelsen inte 

fick tillgång till det tänkta urvalet. Att istället utgå från Trafikverkets förarprovsregister var inte 

aktuellt som alternativ, då detta register endast avser personer med körkort, varför gruppen med 

elever skulle falla bort. Ett annat alternativ som diskuterats är ett urval från det nationella 

adressregistret, men inte heller detta skulle fungera på grund av dess omfattning och svårig-

heterna med att identifiera tillräckligt många nya elever och handledare som nyligen genomgått 

introduktionsutbildningen. Istället valdes att göra urvalet via STR, som kunde bidra med namn 

till trafikskolor efter en urvalsprincip anpassad till studien. Detta förfarande godkändes även av 

uppdragsgivaren. I urvalet ingick 200 skolor, som ombads skicka in kontaktuppgifter på 20 

elever och 20 handledare, och som vid introduktionsutbildningen sade sig villiga att svara på en 

webbenkät. Trots hjälp från STR centralt med att förmedla studiens syfte, och trots påminnelser, 

inkom svar endast från ett 20-tal trafikskolor, vilket resulterat i 12 ifyllda elevenkäter och 34 

ifyllda handledarenkäter. Mot denna bakgrund och det låga antalet enkätsvar fattades beslutet, i 

enighet med uppdragsgivaren, att projektets tänkta enkätstudie fick utgå helt.  

Uteblivandet av enkätstudien kan ses som en brist, i det att den skulle ha kompletterat de 

kvalitativa observationerna och intervjuerna: de två forskningsperspektiven, ett kvalitativt och 

ett kvantitativt, avsågs sammantaget kunna bidra med både en bred och en fördjupad kunskap 

kring ämnet, och ge olika dimensioner på det studerade ämnet (jfr Widerberg, 2002).  

Urvalet av de undersökta kurserna visade sig bli väl diversifierat och ger en bred spegling av 

olika kurser. Den kvalitativa metoden med ett flertal tekniker resulterade i en bred, djup och 

omfattande information från olika aktörer. Resultaten kan inte generaliseras, men bedöms ändå 

ge svar på studiens frågeställningar, ge en djupare bild av själva utbildningen och dess deltagare 

samt belysa både svårigheter och möjligheter med miljöområdena i introduktionsutbildningen.  

Observationer 

Vetskapen om att bli observerad medför en risk att detta påverkar de inblandades beteende, och 

att de kanske hade agerat annorlunda om de inte observerats. De flesta utbildarna tycktes 

oberörda av observatörernas närvaro, medan några var nervösa vilket dock ofta avtog efter ett 

tag. De flesta av utbildarna följde sannolikt det upplägg som de brukade använda sig av, dock 

kunde man i vissa fall misstänka att man velat glädja observatören med inslag i undervisningen 

som refererade till VTI. Att vi undvikit att tala om att det var miljöområdena som vi i första 

hand var intresserade av torde också ha minskat risken för att utbildningarna ska ha 

”tillrättalagts” inför observationerna avseende miljöområdena.  

Vad gäller handledare och elever finns en viss risk att de påverkades av vår närvaro så att de var 

något mindre villiga att prata i grupp. Troligare är dock att det sociala samspelet snarare var 

beroende av den aktuella gruppsammansättningen av handledare och elever än observatören.  
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Betydelsen av flera observatörer och intervjuare 

Av praktiska skäl har observationer och påföljande intervjuer gjorts av tre personer, vilka har 

genomfört fältarbetet utifrån geografisk lokalisering (Linköping respektive Göteborg). För att 

minimera risken för brister i samordning har observatörerna tillsammans kommit överens om 

vad som ska observeras och på vilket sätt (jfr Repstad, 1999). Liknande gäller för intervjuerna, 

eftersom resultaten skulle kunna se annorlunda ut om det istället varit en och samma person som 

gjorde samtliga intervjuer. Kvale (1997) menar dock att användandet av flera intervjuare kan ha 

en positiv effekt, i det att man ”söker utnyttja intervjuarnas skiftande förmåga för att fånga det 

efterforskade temats alla nyanser och dimensioner” (Kvale, 1997, s. 38). Vid jämförelse av data 

från de olika observatörerna kunde inga systematiska skillnader upptäckas.   
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3. Resultat – observationer 

Nedan redovisas resultaten från utförda observationer av 18 olika introduktionsutbildningar för 

privat övningskörning. Observationerna har dokumenterats genom löpande anteckningar och 

checklistor. 

3.1. Utbildarnas och kursernas profil 

De observerade introduktionsutbildningarna visade en stor bredd. En profil togs fram för varje 

utbildningsanordnare för att ge läsaren en mer målande bild över spridningen (se tabell 2). 

Profilen grundar sig dels på trafikskolornas/utbildningsanordnares hemsidor, dels på de 

genomförda observationerna och intervjuerna med utbildare.   

 

Tabell 2. Schematisk beskrivning av de 18 utbildningsanordnare som ingått i studien. 

Nr Utbildningsanordnares profil Tid och antal elever Ort och område 

1 Privatistens utbildare  

Många teoriutbildningar, men ej 

praktik 

Fredag kväll 

9 deltagare  

6 handledare, 3 elever 

Storstad, 

ytterområde  

2 Billig utbildning på helgen  

Liten skola som skall passa alla 

Lördag lunchtid/eftermiddag 

26 deltagare  

13 handledare, 13 elever 

Storstad,  

centrum 

3 Gymnasieskola, fordonsprogram  

Endast för skolans elever/föräldrar 

Onsdag kväll 

13 deltagare  

5 handledare, 8 elever 

Storstad,  

förort 

4 Skolan för både yngre och äldre 

Liten skola för individuella behov 

STR 

Söndag lunchtid/eftermiddag 

4 deltagare  

2 handledare, 2 elever 

Storstad,  

centrum 

5 Skolan med stor erfarenhet 

Liten och personlig skola 

STR 

Tisdag kväll 

12 deltagare  

7 handledare, 5 elever 

Storstad, 

centrum 

6 De professionellas trafikskola 

Alla fordon och körkortskategorier 

STR  

Tisdag kväll 

18 deltagare  

10 handledare, 8 elever 

Storstad,  

industriområde 

7 Den etablerade skolan i förorten  

Liten skola med många invandrare 

Lördag lunchtid/eftermiddag 

20 deltagare  

10 handledare, 10 elever 

Storstad,  

förort 

8 Den familjära trafikskolan  

Liten skola med personlig kontakt 

STR 

Tisdag kväll 

20 deltagare  

9 handledare, 11 elever 

Småstad,  

förstad 
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Nr Utbildningsanordnares profil Tid och antal elever Ort och område 

9 Den nystartade trafikskolan  

Liten skola med många invandrare 

Tisdag kväll 

13 deltagare  

3 handledare, 10 elever 

Storstad,  

industriområde 

10 Trafikskolan med stort utbud  

Mellanstor trafikskola  

STR 

Måndag kväll 

29 deltagare  

14 handledare, 15 elever 

Mellanstad,  

centrum 

11 Yrkestrafikskola  

Individanpassad utbildning 

STR 

Tisdag kväll 

15 deltagare  

5 handledare, 10 elever 

Mellanstad, 

 centrum 

12 Den lilla trafikskolan  

Kvalité och mångårig erfarenhet 

STR 

Onsdag kväll 

26 deltagare  

13 handledare, 13 elever 

Småstad 

centrum 

13 Den effektiva trafikskolan  

Stor trafikskola med mångfald 

TR 

Lördag förmiddag/lunchtid 

19 deltagare  

11 handledare, 8 elever 

Mellanstad,  

centrum 

14 Den individanpassade skolan  

Mellanstor med kvalité och bra 

pris 

STR 

Tisdag kväll 

8 deltagare  

3 handledare, 5 elever 

Mellanstad,  

centrum 

15 Den ”coola” trafikskolan  

Stor skola, personligt bemötande 

STR  

Tisdag kväll 

22 deltagare  

12 handledare, 10 elever 

Mellanstad  

centrum 

16 ”Den Gröna Trafikskolan” 

STR 

Tisdag kväll 

25 deltagare  

12 handledare, 13 elever 

Mellanstad,  

centrum 

17 Utbildning i studieförbunds regi  

Utbildning som leds av en 

”eldsjäl” 

Tisdag kväll 

17 deltagare  

10 handledare, 7 elever 

Småstad 

centrum 

18 Trafikskola med mångfald  

STR 

Torsdag kväll 

 23 deltagare 

 12 handledare, 11 elever 

Mellanstad,  

centrum 

 

De olika utbildningsanordnarna spände över allt från små till stora, från storstad till småstad och 

med olika storlek på deltagargrupper (från 4 – 29 deltagare). Av de observerade kurserna hölls 

14 stycken på en vardag och på kvällstid, medan fyra kurser hölls dagtid under helgen.   



 

34  VTI rapport 891 

 

Beskrivning av deltagarna 

Totalt 319 deltagare och 18 lärare på 18 utbildningar blev observerade, varav 157 var hand-

ledare och 162 elever (enligt vår uppskattning). Av de 157 handledarna var 106 män och 51 

kvinnor och bland de 162 eleverna var 75 män och 87 kvinnor. Elever och handledare kunde 

förekomma i olika konstellationer; antingen för sig själva utan sin elev eller handledare, eller 

som elev med en alternativt två handledare. Vidare kunde relationen mellan handledare och elev 

vara barn – föräldrar, syskon – syskon eller pojkvän – flickvän, alternativt annat relationsband.  

3.2. Kursernas upplägg i sin helhet 

Under observationerna studerades kursernas upplägg med utgångspunkt i undervisningsstruktur, 

undervisningsmaterial och undervisningsklimat. En sammanfattande bild finns i tabell 3. Här 

kan utläsas att samtliga lärare förklarade utbildningens syfte och mål, men att några inte 

redogjorde för kursens innehåll.  

Då det gäller att uppmuntra till dialog och interaktion uppmanade cirka hälften av lärarna detta. 

Det fanns lärare som nästan genomgående höll monolog, medan flertalet dock försökte skapa 

dialog. Några lyckades också mycket bra med en dialog mellan lärare och deltagare, men inte i 

någon större utsträckning mellan deltagarna. Sammantaget visar resultaten att uppmuntran till 

dialog och interaktion borde förbättras hos cirka hälften av de observerade utbildarna. 

De flesta lärarna höll en bra kurslängd, det vill säga den tid man skall hålla enligt kursplanen. 

Några kortade ned undervisningspassen mellan rasterna så att det blev fler raster, eftersom tre 

timmar efter skola eller arbete blir krävande utan frekventa raster. I storstaden saknades det vid 

två utbildningstillfällen tillgång till något att äta, vilket ledde till koncentrationssvårigheter. 

Flera höll kursen i trafikskolans reception där det blev ganska trångt med plats och syrefattigt. 

De flesta hade också stolar i så kallad biografsittning, vilket inte uppmuntrar till diskussion 

mellan deltagare då man inte ser varandra. Vid några tillfällen saknades även tillgång till bord 

samt papper och penna.  

Den stora majoriteten av utbildningsanordnare hade ett genomarbetat material där man i många 

fall tog hjälp av STRs bildspelsmaterial. Andra utgick från eget presentationsmaterial, men 

samtliga använde PowerPoint och flera kompletterade med att rita eller föra magnetbilar över en 

whiteboard. I en del kurser ingick handledarbok och i trefjärdedelar av kurserna visades film 

eller filmer. En minoritet av lärarna genomförde träningsuppgifter i sin undervisning. 

Sammantaget förmedlade de flesta utbildningsanordnarna mycket information under de tre 

timmar som kursen varade.  

Undervisningsklimatet var i sin helhet mycket bra, och i de mindre grupperna kunde läraren 

även lära sig elevens namn. I tre fall fanns det brister i anpassningen till elevens nivå och det 

hänför sig till språket som på alla kurser varit svenska. På vissa kurser var majoriteten av 

deltagarna invandrare där vissa inte hade god kunskap i svenska, varför undervisningens 

innehåll och budskap förmodligen inte helt kunde tillgodogöras.  
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Tabell 3. Olika aspekter av lektionsupplägg i tre grader av bedömning av de totalt 18 gjorda 

observationerna. 

 Acceptabelt 
Bör 

förbättras 
Saknas 

Undervisningsstruktur    

visar dagens kursinnehåll 13  5 

förklarar syfte och mål 18   

förklarar regler för interaktion 10 6 2 

lektionslängd 15 3  

pauser 14 4  

lokaler och bordsplacering 7 11  

Annat: tillgång till något att äta   2 

    

Undervisningsmaterial    

genomarbetat material/övningar 16 2  

böcker ingick i kursmaterialet 11  7 

träningsuppgifter 7 6 4 

PowerPoint 18   

whiteboard 12  6 

filmer 14  4 

    

Undervisningsklimat    

använder elevernas namn 4 1 13 

anpassar till elevens nivå 15 3  

visar respekt för eleven 16 2  

använder humor 15 2 1 

skapar ögonkontakt 18   

visar förtroende, ”högt i tak” 18   
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3.3. Miljöinslagens innehåll i introduktionsutbildningen 

Nedan följer en sammanfattning av vad som togs upp om miljö avseende alla de 18 

utbildningstillfällena sammantaget. Informationen samlades under punkterna 1-6 i 

observationsprotokollet, vilka motsvarar de miljöområden som skall ingå i 

introduktionsutbildningen enligt den nationella kursplanen (TSFS 2010:127). Inledningsvis 

visas i tabell 4 på vilket sätt och med vilken undervisningsteknik som miljöområdena 

förmedlades. I tabellen syns tydligt att den dominerande undervisningstekniken för de olika 

miljöområdena är föreläsning, därefter följer användandet av konkreta exempel samt frågor till 

handledaren. Det som togs upp mest frekvent vid utbildningstillfällena berör miljöområde 1.  

Tabell 4. Undervisningsteknik fördelade över de 1-6 miljöområden som ingår i kursplanen; 

anteckningar från observationsprotokollet. 

 

Miljö-

område 

Föreläser Film Dialog Grupp- 

övningar 

Frågor 

till 

elever 

Frågor till  

handledare 

Konkreta 

exempel 

Fakta/ 

statistik 

1 18 5 6 1 7 12 15 6 

2 13 2 3  1 3 3 1 

3 12 3 4  2 1 4  

4 10 1 2    1  

5 9 3     2  

6 3        

 

Miljöområde 1. - Körsättets betydelse för att minska förbrukningen av drivmedel, lägre 

bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid. Inom detta område gav läraren konkreta 

exempel och ställde frågor, i första hand till handledaren men även till eleven. Läraren använde 

sig av fakta/statistik, men även av samtal och film och i liten utsträckning av gruppövningar. 

Miljöområde 2. - Effekter av kallstart, tomgångskörning och användande av motorvärmare. 

Även för detta område var föreläsandet dominerande. Tre av lärarna skapade en dialog och lika 

många ställde frågor till handledarna, medan endast en lärare ställde frågor till eleverna.  Tre 

lärare gav konkreta exempel och två lärare visade film som tog upp detta område.   

Miljöområde 3. - Vård och underhåll av fordon. Föreläsande var även här det mest vanliga 

sättet att förmedla ämnesområdet. Fyra lärare gav konkreta exempel och lika många skapade en 

dialog. Endast två lärare ställde frågor till eleverna, medan en ställde frågor till handledarna. Tre 

lärare visade film rörande detta område. 

Miljöområde 4. - Vägtrafikens miljöpåverkan. Föreläsning var den vanligaste formen. Av de 18 

lärarna var det åtta som inte tog upp detta miljöområde. Två lärare skapade en dialog, och en 

lärare gav konkreta exempel. Vid ett utbildningstillfälle ingick detta miljöområde i en film.  

Miljöområde 5. - Effekter av val av transportmedel. Bara hälften av lärarna omtalade detta 

område, i form av föreläsning, men vid tre av utbildningstillfällena ingick området i den film 

som visades. Två av lärarna gav konkreta exempel. 

Miljöområde 6. - Var man ska söka ytterligare information om trafiksäkerhet och miljö? Om 

detta område föreläste endast tre lärare.  

 



 

VTI rapport 891 37 

I det följande beskrivs de sex miljöområdena vidare, med fokus på vad som togs upp av lärarna.  

1. Körsättets betydelse för att minska förbrukningen av drivmedel, lägre 

bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid 

Samtliga utbildningsanordnare hade av de sex miljöområdena i kursplanen sin största tonvikt 

vid miljöområde 1 (här ska noteras att miljökörning likställs med eco-driving av flera lärare). 

Nedan följer en lista över vad som ingick rörande detta miljöområde, där de tre första specifikt 

handlar om körsättet (allt detta togs dock inte upp av alla, utan istället fokuserade man på vissa 

faktorer).  

 Planera körningen: köra ”med flyt” och hålla bilen rullande; inte bromsa om det inte 

behövs (exempelvis motorbromsa inför rödljus); hålla jämn hastighet; ha blicken långt 

fram; undvika onödiga stopp. Kommentar: även påpekanden om att detta körsätt skapar 

bättre säkerhet. 

 Köra på höga växlar: köra en kort sträcka på 1:an för att sedan hoppa över växlar vid 

uppväxling; lyssna på motorns varvtal och anpassa växlarna efter det. Kommentar: vissa 

lärare påpekar dock att man först skall lära sig alla växlarna i turordning, och därefter 

att hoppa över växlar. 

 Motorbromsa: att släppa gaspedalen istället för att använda bromspedalen, till skillnad 

från att man bromsar ned genom att växla ned; att aldrig frikoppla och rulla eftersom 

det drar bränsle. 

 Tjäna pengar genom sparsam körning: föra körjournal för att följa förbrukningen - man 

kan spara 390 liter, vilket motsvarar 4700 kr och 1 ton CO2; använda bränslemätare i 

bilen och tävla med dig själv.  

 Sparsam körning ingår i förarprovet: påpekande om att det är ett av fyra block i provet. 

 De tre drivkrafter för eco-driving: 1) kunskap och samvete; 2) ekonomi; samt 3) lagar 

och regler. 

 

2. Effekter av kallstart, tomgångskörning och användande av motorvärmare 

Detta miljöområde togs upp av 13 av de 18 utbildarna, om än i varierande grad. Följande 

punkter nämndes: 

 Backa in i parkeringsrutan: bilen drar mycket mer bränsle då man backar, varför man 

skall backa in en varm bil och köra ut en kall bil.   

 Använda motorvärmare: katalysatorn har en verkningstemperatur på 400-500 grader 

och det tar en stund att nå den; ju snabbare värme ju mindre partiklar släpps det ut. 

 Undvika tomgångskörning: stäng av bilen vid längre stopp. 

 Stänga av klimatanläggningen: anläggningen drar 7 procent mer bränsle om den är 

påslagen. 

 Inte starta motorn förrän man är klar att köra iväg: beskrivning av en startrutin i 8 

moment, där motorn ska startas först som moment nummer 5; på en livstid sparar man 

en hel del bränsle på denna rutin. 

 Starta i lutning med lite gas. 

 Backa och parkera på tomgång. 

 

3. Vård och underhåll av fordon 

Miljöområde 3 tas upp av 14 av de 18 utbildarna. Även här varierade det från endast ett 

omnämnande till mer utförlig beskrivning. Nedan följer en lista på vad som lyftes fram, 

sammantaget: 
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 Höj lufttrycket i däcken: med 10 procent högre lufttryck minskar friktionen och gör att 

bilen rullar lättare, vilket leder till mindre utsläpp som sparar bensin men även sparar 

däcken. 

 Ta bort takboxen: mindre last ger mindre bränsle och därmed mindre utsläpp. 

 Tvätta bilen miljövänligt. 

 Tänk på däcken: dubbdäcksförbud pga. partiklar.  

 Välj miljöbil: det finns olika biltyper, t.ex. elhybrider; tipsar om internetlänken 

miljöbil.se, om premier och fördelar. 

 Serva bilen regelbundet: ha rätt olja, rätt lufttryck. 

 

4. Vägtrafikens miljöpåverkan 

Av de 18 kurserna var det 8 utbildare som inte nämnde detta miljöområde. Här är några punkter 

sammanställda från det som togs upp rörande vägtrafikens påverkan:  

 Växthuseffekten: solstrålning, värmeenergi och vad som händer på jordklotet 

(havsnivån, ökenutbredning, dricksvatten, klimatzoner, skogar, jordbruk, djur, 

sjukdomar, infrastruktur). 

 Ökningen av antalet bilar i världen: idag finns 800 miljoner bilar, men som år 2050 

kommer att vara 2 miljarder; man pratar om de miljöproblem i form av utsläpp som 

detta medför, t.ex. att 1 liter bensin bildar 2,66 kg koldioxid, och om förändrat klimat, 

växthuseffekt och försurning. 

 Trafiken utsläpp jämfört med andra sektorer: trafiken släpper ut mest CO2, i jämförelse 

med boskap, jordbruk och industri, regionala miljöeffekter som försurning och 

övergödning; lastbilar släpper ut kväve med övergödning som följd.  

 Trafiken som hälsorisk: exempel som ges berör partiklar, cancer och allergi. 

 Effekterna av sparsam körning: möjligheten att spara 15 procent utsläpp om alla kör 

miljövänligt och påpekandet om att detta innefattar alla utsläpp i Stockholm, Göteborg 

och Malmö (baserat på 4 miljoner bilar i Sverige); vissa drivmedel är bättre än andra 

och man kan köpa miljöbil, men man kan även spara energi/minska utsläpp med den bil 

man har genom att köra miljövänligt. 

 Bensin är billigare än vatten, vad vill ni betala? Transporter är för billiga, välj 

närproducerat. Trängselskatten är för att finansiera miljöåtgärder. 

 Långsiktigt tänkande: det långsiktiga tänkandet borde ha börjat redan för 50 år sedan – 

det är bråttom och det är en viktig fråga, och som exempel ges att extremväder blir allt 

vanligare; vi lånar jorden av våra barnbarn och vi ser ännu inte problemets omfattning.  

 Tre drivkrafter (kunskap och samvete; ekonomi; lagar och regler) och tre vägar (avstå; 

bättre teknik; bättre brukande) (vad gäller bättre brukande tas det även upp att vi kan 

köra snålare).  

 Miljöaspekterna kommer på förarprovet.  

 

5. Effekter av val av transportmedel 

Av de 18 kurserna är det 8 utbildare som inte nämner detta miljöområde. Nedan följer några 

punkter som togs upp om effekter av val av transportmedel:  

 Att använda andra bränslen och nya smarta lösningar: val av bil och bilar med olika 

typer av drivmedel gås igenom, (elbil, hybridbil, CO2-fria bilar samt lågutsläppande 

drivmedel som flexifuel och Bio-fuel), liksom även vad som gäller för att kallas miljöbil 

samt lite om subventioner. Klimatsmartare bilar lyfts också i en film, bl.a. om elbil och 

hybridbil. 
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 Att välja rätt väg, d.v.s. kortaste vägen och med minst stopp. 

 Att undvika bil för korta sträckor (någon lärare tillade dock ”men det är upp till var och 

en”): katalysatorn hinner inte börja fungera på så korta sträckor; och hälften av alla 

resor är mindre än 5 km och då är det är möjligt att cykla eller gå istället.  

 Att åka kollektivt: deltagarna uppmanas att t.ex. ta spårvagn mer (Göteborgsområdet), 

men det påpekas också att biljetter för tåg och andra allmänna kommunikationer är 

dyra. 

 Cykel som alternativt färdsätt: för ekonomisk och miljövänlig körning.  

 Tre vägar att gå: 1) Avstå från att köra; 2) Bättre teknik; samt 3) Bättre brukare. 

 

6. Var man ska söka ytterligare information om trafiksäkerhet och miljö? 

Av de 18 utbildarna var det 15 utbildare som inte nämner detta miljöområde. Någon lämnade ut 

en broschyr, och en annan utbildare hänvisade till att man brukar dela ut en folder från 

Trafikverket, men som var slut just vid det aktuella utbildningstillfället. Flera av lärarna 

hänvisade till internetlänkar som www.korkortsportalen.se, www.str.se, www.ecodriving.se och 

www.snalbil.se. En lärare berättade om STRs eco-driving app som kan laddas ner och användas 

när man kör.  

I tabell 5, nedan, visar i kolumn 1 numret på utbildaren och i kolumn 2 sammanfattas mycket 

kort kursernas fokus i miljöområdena. I den andra kolumnen anges hur lång tid som lagts totalt 

på miljöområdena, och i den tredje kolumnen anges om miljöområdet var i ett separat avsnitt 

eller om det var integrerat med kursens övriga moment. Här anges även om en film användes 

för att förklara miljöområdena.  

Hur mycket tid som läraren lägger på miljöområdena har betydelse då det speglar dennes 

prioritering, vilket också ökar möjligheterna att nå fram till handledare och elev, och av tabell 5 

i kolumnen för tid för miljöinslagen, kan utläsas ett spann mellan 3 och 35 minuter. Att enbart 

räkna tiden ger dock inte helt rättvisa, utan det är lärarens engagemang och pedagogik som är av 

vikt. (Här ska poängteras att föreliggande studie inte har för avsikt att betygsätta eller rangordna 

utbildningarna, utan syftet är att belysa vidden och variationen.) 

 

Tabell 5. Fokus, tid och disponering av miljöområdena samt eventuella kommentarer. 

Nr Fokus i miljöinslagen Tid för 

miljöinslagen 

Framställning och 

integrering 

1 Hur man gör då man kör 

miljökörning. 

Mycket praktiskt – hands-on. 

7 min Eget avsnitt samt 2 tillfällen 

där det nämns. 

2 Att ta det lugnt är miljökörning. 

Mycket tid för miljön men inte hur 

man tränar sparsam körning. 

25 min Film ingår med 15min + 5 

min eftersamtal + 5 min i ett 

avsnitt. 

3 Spara pengar och kör miljökörning. 

Eco-driving i 3 punkter – ”så här gör 

man”. 

5 min Eget avsnitt (läraren menar att 

eleven lär sig de andra 

miljöaspekterna i skolan). 

4 Om nya miljöanpassade bilar och 

sparsam körning. 

15 min Eget avsnitt. (Läraren utbildar 

även i eco-driving) 
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Nr Fokus i miljöinslagen Tid för 

miljöinslagen 
Framställning och 

integrering 

5 Uppmanar att köra eco-driving i all 

körträning för att spara bensin och 

miljö. 

35 min Omfattande miljöavsnitt på 

30 min & 5 min. integrerat, 

bra balans. 

6 Vikten av att spara bränsle för att på 

så sätt ge mindre miljöpåverkan. 

3 min Ansåg att sparsam körning lär 

man sig på teoridelen i 

trafikskola. 

7 Körsättets betydelse för bensin-

förbrukning och därmed miljö-

påverkan. Nytt att det numer ingår i 

förarprovet. 

25 min Filmen ”Nu kan det vara fint 

att vara snål”, ca 5 min. 

Integrerat. 

8 Om miljökörning och att handledarna 

ska läsa på. Påpekas att eleverna får 

detta i sin teoridel. 

5 min Miljödelen blev kort för det 

låg i slutet och tiden hade 

runnit iväg. 

9 Om miljökörning, men inget om att 

spara pengar. 

 

10 min Eget avsnitt. 

10 Körsättets betydelse för miljön; 

ekonomiska aspekter; rätt lufttryck 

och undvika tomgångskörning. 

28 min Eget avsnitt varav film 10 

min. En tidsmässigt lång 

miljödel och bra balans. 

11 Körsättets betydelse. Delade ut 

egengjord lapp om eco-driving. 

15 min  Film i 8 min med 

återkoppling av läraren 

(www.snalbil.se). Ej 

integrerat. 

12 Tre drivkrafter: kunskap och samvete; 

ekonomi; lagar och regler. 

Tre vägar: avstå, bättre teknik; bättre 

brukande. 

8 min  3 min då kursplan gås igenom 

samt 5 min eget avsnitt, ej 

integrerat. 

13 Körsättets betydelse. 9 min Pga tidspress gavs kortare tid 

om miljöinslagen än vanligt. 

Ej integrerat. 

14 Körsättets betydelse för miljön: 

ekonomi; rätt lufttryck; ingen onödig 

last och stäng av klimatanläggning; 

regelbunden service. 

15 min Eget avsnitt, och nämns 

mycket kort i andra 

sammanhang. 

  



 

VTI rapport 891 41 

Nr Fokus i miljöinslagen Tid för 

miljöinslagen 
Framställning och 

integrering 

15 Tre drivkrafter: kunskap och samvete, 

ekonomi, lagar och regler och tre 

vägar avstå, bättre teknik, bättre 

beteende.  

15 min Filmen ”Victoria” i 11 min, 

som täcker in alla miljöinslag 

i kursplanen. Miljöaspekter 

nämns då och då under 

utbildningen. 

16 Miljöhotet och körsättets betydelse: 

undvika onödiga resor; ekonomiska 

aspekter; service och skötsel.  

20 min Filmen ”EcoDrivig” i 15 min 

som täcker alla miljöinslag 

samt 5 min sammanfattning. 

Ej integrerat. 

17 Hur man kör miljöanpassat: 

Säkerhetsaspekter och ekonomiska 

aspekter. 

7 min Ej integrerat, tas upp vid två 

separata tillfällen. 

18 Hur man kör miljöanpassat och att det 

finns miljöanpassade bilar. 

10 min Eget avsnitt, ej integrerat. 
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4. Resultat – intervjuer med handledare och elever 

Handledare och elever fick i stort sett svara på samma frågor, varför dessa redovisas 

tillsammans. Där skillnad i svar föreligger lyfts detta fram. Följande redogörelse utgår från de 

frågor som återfinns i intervjuguiderna, se bilaga 3 och 4. 

4.1. Praktiserandet av övningskörningen 

Inledningsvis knöts intervjun och introduktionsutbildningen samman genom en fråga om de 

(handledare och elev) hade börjat praktisera sina kunskaper från utbildningen. En stor grupp av 

deltagarna på kurserna svarade att de inte i någon större utsträckning kommit igång med sin 

privata övningskörning, trots att en del intervjuer utfördes flera månader efter kurserna. Frågor 

som handlar om hur övningskörningen fungerar i praktiken blir därför hypotetiska i dessa fall. 

Av handledarna hade hälften börjat övningsköra med sina elever, medan den andra halvan hade 

kört en gång eller inte ännu börjat övningsköra. En handledare var redan klar med sitt 

handledarskap och eleven hade hunnit ta körkort. Av eleverna svarade två tredjedelar att de 

hade börjat övningsköra privat, medan en tredjedel bara hade kört en gång eller inte börjat alls. 

Av de totalt intervjuade handledarna och eleverna hade bara något mer än hälften börjat 

övningsköra.  

För de deltagare som hade kommit igång med övningskörningen var variationen i hur ofta man 

tränade stor, allt ifrån 1 till 10 gånger/vecka. Några kör varje dag, medan andra inte hinner på 

vardagen utan kör två gånger på helgen. Många elever beklagar just att uteblivandet av körning 

på grund av tidsbrist.  

Majoriteten av handledarna körde inte med miljöbil under övningskörningen. De som har 

miljöbil uppgav att den går på diesel, alternativt etanol. En handledare menade att eleven ska 

börja från noll, varför han kommer att övningsköra med eleven i en äldre bil, för att senare börja 

köra med miljöbilen. Många av eleverna vet inte om de kör en miljöbil eller inte.  

4.2. Hinder för att börja övningsköra 

Många av de som ännu inte hade börjat övningsköra hänvisade till att det är en bit kvar till 

eleven fyller 18 år och kan ta körkort. Andra svarade att det beror på tidsbrist (jfr ovan), att 

eleven har flyttat, varit sjuk, varit för trött, haft för mycket skolarbete eller att man har glömt 

bort det. Några hade inte ännu gjort syntest eller skaffat alla intygen för att kunna övningsköra 

privat. De som redan hare börjat övningsköra fick sina intyg cirka en vecka efter genomgången 

kurs och betald avgift. Några fick vänta i 2-3 veckor, vilket berodde på att de redan hade giltigt 

intyg utan att minnas det, och därför inte fick något tillsänt sig, eller någon annan administrativ 

fördröjning. 

4.3. Planering och struktur 

Majoritet av handledarna hade inte lagt upp någon plan för övningskörningen. Av dessa tänkte 

flera att de inte behövs i början, men att de tänkte bli mer aktiva framöver och att de ännu inte 

kände sig manade att lägga upp en plan. Andra uppger att de kör mer när det faller in och när 

man hinner, vilket innebär att den privata övningskörningen inte är planerad. Här följer två 

exempel: 

”Det har blivit när vi ändå varit ute och åkt.” 

”Vi får köra när vi får tid över. Det blir ganska spontant.” 

På motsvarande sätt berättade några elever att övningskörningen görs för att man ändå skall åka 

någonstans, kanske till stallet eller köra en längre sträcka. 
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Det var inte helt klart vad en plan för övningskörning innehåller: vissa tänkte sig ett schema 

med uppsatta tider, medan andra tänkte på att följa uppgifterna i vissa steg. Av de som hade en 

plan för övningskörningen sa några handledare följande: 

”Inte hur ofta, men lite vilka grejer vi ska gå igenom.” 

”Vi har väl lite plan då han går hos körskollärare, och varvar det med hemmakörning. Då får 

han ju lite uppgifter på vad han ska köra”. 

Flera elever menade att eftersom de än så länge bara har kört på en parkering så behövs ingen 

plan, men att man ändå har för avsikt att lägga upp en sådan. Så här säger till exempel en av 

eleverna: 

”Inte riktigt en plan kanske, men vi försöker väl köra kontinuerligt och jag säger vad jag tycker 

jag behöver träna på, och han säger vad han tycker.”  

De som går på trafikskola övar ofta samma moment privat för att få mängdträning. Handledar-

boken kan vara ett hjälpmedel för att följa en stegvis träning, som börjar med mer basala 

övningar för att sedan bli progressivt svårare. Boken är uppbyggd på ett antal lektioner. Nästan 

samtliga handledare sa i intervjuerna att de följer eller har tänkt följa handledarboken. Några 

följer den noga, andra mera sporadiskt, vilket belyses i följande citat från en handledare: 

 ”Vi har till exempel läst igenom den och så tar vi lite tips därifrån. Inte följt, men vi har tittat i 

den.” 

I följande citat är det handledaren (pappan) som enligt eleven har läst handledarboken, medan 

eleven själv inte har gjort detta: 

”Jag har inte tittat i den men pappa har läst i den.” 

4.4. Förväntningar i förhållande till upplevelse av kursen  

De flesta handledare uppgav att de fick vad de förväntade sig av kursen. De flesta var positiva 

och tyckte att de fått en del nyheter och att det inneburit en test av deras egna kunskaper 

eftersom det i många fall var länge sedan de själva tog körkort. Andra såg det som en möjlighet 

att få bra tips för att sätta igång med övningskörningen, att det var en vägledning för hur man 

skall lägga upp träningen och hur de som handledare ska agera i förhållande till eleven för att 

kunna hjälpa på bästa sätt. Flera handledare tyckte att utbildningen var mycket bra, vilket 

följande citat illustrerar: 

”Jag hade inga förväntningar alls, men det var över förväntan.” 

Någon handledare trodde mer att kursen skulle handla om skyltar och regler, en annan var helt 

oförberedd på vad kursen skulle innehålla, men sammantaget var man nöjd med det innehåll 

som gavs.  

Några handledare sa att de fick vad de förväntat sig, men på ett negativt sätt. Någon tyckte till 

exempel inte att kursen vände sig till dem som handledare, utan att det var riktat till eleven. En 

annan påpekade att man inte behövde detta förr, och att det bara är ett sätt för trafikskolorna att 

få in pengar. Här följer två citat:  

”Den ger inga tips på vad man ska göra och inte göra som handledare, den ger bara tips till 

den som ska ta körkort.” 

”Jag tyckte det var bra, kanske lite för lång, och för många deltagare på kursen. Men det var 

definitivt en bra sak. Jag hade nog förväntat mig lite mer praktiska råd”.  

Bland både lärare och elever fanns de som går kursen för andra gången, då tiden gått ut för 

tillståndet. Någon berättade att de gått utbildningen tidigare med anledning av att man övat med 
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flera barn men uppskattade det i alla fall som ett sätt att börja samarbetet tillsammans med den 

nya eleven En annan handledare såg det som en uppfräschning och ett tillfälle att få lite mer 

”kött på benen”. En del av handledarna tyckte att det blev en repetition, medan andra tyckte att 

det tillkom nytt. 

Några elever såg det som en ”orienteringskurs”, och en del elever tyckte att de redan kände till 

det som togs upp, exempelvis om alkohol och droger och som man gått igenom i skolan. Andra 

elever menade att de lärt sig mycket under introduktionsutbildningen. En elev uttrycker sig på 

följande vis: 

”Jag förväntade mig lite mer kött på benen på hur man gör mellan den som kör och 

handledaren. Jag har ju gått en [introduktionsutbildning] tidigare, men tyckte att denna var 

mycket bättre. Här fick vi lite småknep att ta oss an.”   

Några elever uppfattade kursen som ett tvång, och någon tyckte att kursen inte var för dem, mer 

att lära handledaren lära ut:  

 ”[Jag förväntade mig] att mina handledare skulle få tips på hur de skulle lägga upp körningen 

och vad de skall tänka på. Det är så självklart för dem att köra bil, så det kan vara svårt för 

dem att sätta sig in i lärarrollen”.  

Till handledaren ställdes även frågan varför de valde aktuell utbildningsanordnare, och några av 

handledarna förde fram den geografiska närheten till hemmet, jobbet eller elevens skola. Dag 

och tidpunkt för kursen var också viktigt; för en del passade helgen, medan andra ville gå på 

vardagen efter jobb och skola. Några hade blivit rekommenderad skolan av andra som hade 

tyckt att den var bra, och för somliga var det den trafikskola där eleven redan gick eller skulle 

gå för att ta körlektioner. I något fall hade handledaren själv gått på den aktuella trafikskolan. I 

några fall var det eleven som på egen hand hade bokat både sig och handledare. Att den aktuella 

kursen hade ett rimligt pris nämndes av flera. I några fall framgick det att då trafikskoleägaren/-

läraren själv var invandrare ”värvade” denna invandrare till kurserna. Samtliga kurser hölls på 

svenska. 

4.5. Vad deltagarna minns av miljöområdena 

De allra flesta handledare kunde dra sig till minnes att miljöaspekter togs upp även om några 

inte mindes något alls. Av de som mindes var det ändå några som inte kunde ge några konkreta 

exempel. Nedan redovisas detta, i ordning efter vad som nämndes mest (en person kan nämna 

flera aspekter). Av punktlistan märks att det som man - med stor majoritet - mindes bäst var 

miljökörning/eco-driving:   

 Planerad körning, eco-driving 

 Växla upp och hoppa över växlar 

 Motorbromsa  

 Hålla gällande hastighet 

 Inte kallstarta 

 Spara bränsle 

 Inte tomgångsköra 

 Vid start skulle sätta på motorn först när allt är klart 
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Även bland eleverna mindes de flesta att kursen tog upp aspekter som handlade om miljö. 

Något fler av eleverna jämfört med handledarna mindes inte något om miljön. Av de som 

mindes något var det några som inte kunde berätta vad som togs upp om miljön, medan andra 

kunde ge exempel, vilket redovisas nedan (i ordning efter vad som nämndes mest). Det helt 

övervägande som man mindes var även för eleverna miljökörning/eco-driving:   

 Miljövänligt körsätt/eco-driving (t.ex. inte gasa/bromsa i onödan och inte köra 

aggressivt) 

 Växla upp och hoppa över växlar 

 Motorbromsa  

 Miljövänliga bilar och att vissa bilar stänger av sig vid stillastående av miljöhänsyn 

 Respektera miljön och om koldioxidutsläpp 

 Vid start sätta på motorn först när allt annat har förberetts  

 Backa in bilen vid parkering 

 Olönsamt att ta bilen korta sträckor 

4.6. Tidigare kunskaper om bilkörning och miljö 

De flesta handledare hävdade att de redan kände till en del om bilkörning och miljö innan 

introduktionsutbildningen. De hade till exempel fått kunskapen genom sitt arbete. Några 

handledare sa att de inte kände till miljöområdena så mycket, eller kände till det lite grann men 

att man inte använde den kunskapen i den egna körningen. Följande områden var redan kända 

för handledarna: 

 Miljövänligt körsätt; att inte accelerera för fort, inte gasa/bromsa i onödan  

 Växla ganska snabbt, hoppa över växlar 

 Miljöklassade bilar och alternativa drivmedel   

 Motorbromsa  

 Använda femmans växel för att minska bensinförbrukningen   

Till skillnad från handledarna var de färre elever som kände till hur man skulle köra för att 

minska miljöpåverkan vilket kan bero på att de inte hade kört bil. Många visste dock att 

bilkörning är dåligt för miljön, vilket i mindre utsträckning togs upp av handledarna. De 

som hade gått introduktionsutbildningen tidigare kände till det mesta, och man hade 

dessutom fått kunskap genom handledarhandboken. Även de som tidigare gått på 

trafikskola hade i och med detta hört mycket om miljöområdena, likaså de som tagit 

mopedkörkort. Följande områden kände eleverna redan till: 

 Inte bra att släppa ut så mycket koldioxid  

 Vissa bilar och drivmedel är bättre för miljön än andra  
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 Motorn ska inte vara igång om bilen står still 

 Hoppa till högre växlar 

 Hålla hastighet  

 Köra endast vid behov (om man inte har en mycket miljövänlig bil); cykla eller 

liknande som inte påverkar växthuseffekten 

4.7. Kunskapsfrågor om de sex miljömålen enligt kursplanen 

Under intervjun ställdes även rena kunskapsfrågor för att se om man har förstått innehållet i 

budskapet, oavsett om man fått det på kursen eller inte. Frågorna var uppdelade efter de sex 

miljöområden som ingår i den nationella kursplanen (TSFS 2010:127). Varje fråga inleddes med 

”Kan du berätta något för mig om…”. Nedan redovisas svaren för respektive miljöområde. 

4.7.1. Köra sparsamt  

Här svarade flera handledare att de inte riktigt mindes vad som sades, men samtidigt visade 

intervjuerna att detta var det område av de sex miljöområdena som de kände till bäst. 

Framförallt var det vikten av att planera sin körning, köra på höga växlar och att hoppa över 

växlar som nämndes av handledarna. Här följer ett exempel: 

”Att planera i förväg så att man inte behöver bromsa in hastigt, att ha rätt växel.” 

Vidare nämndes bland handledarna att man ska hålla jämn hastighet, gärna ha en bil med 

stopp/start funktion, ha bra däck samt att försöka undvika att köra bil om det är möjligt.  

Eleverna var mer osäkra jämfört med handledarna, vilket uttrycks i följande citat:  

”Vet inte, men kanske att man skall använda sig av den fart man har, att inte gasa och 

bromsa.” 

”Inte direkt, ha en miljövänlig bil.” 

I övrigt nämndes bland eleverna att man i sin sparsamma körning ska anpassa farten till rödljus 

så att man slipper stanna, att man planerar sin resväg, hoppar över växlar, motorbromsar samt 

inte gasar i nedförsbacke utan istället låter bilen rulla. Ett annat exempel berör hur man ska 

parkerar för att minska utsläpp.  

4.7.2. Hantering av bilen vid start eller stillastående för att spara miljön 

Handledarna var osäkra på om man nämnde något om detta miljöområde på utbildningen, men 

några svar handlade om hur man ska backa in i samband med parkering, att man ska undvika 

tomgångskörning och kallstart samt att man ska ha allt förberett innan man startar bilen. Rätt 

däck och rätt lufttryck nämndes också.  

Eleverna var mer tveksamma på denna fråga jämfört med handledarna, och majoriteten visste 

inte vad de skall svara. Vissa nämnde dock aspekter så som att bilen inte ska stå stilla med 

motorn igång, att man ska ha friläge i när man startar, och att man ska använda motorvärmare 

för att undvika kallstarter. En elev sa dock följande: 

”Inget speciellt, jag startar och kör”.   
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4.7.3. Vård och underhåll bilen för att spara på miljön 

Handledarna var mer tveksamma på detta miljöområde än det förra. Här följer ett citat, som 

belyser både tveksamhet och okunskap: 

”Det vet jag inte riktigt, jag servar ju bilen regelbundet”. 

Det som handledarna nämnde i detta sammanhang berör biltvätt (att detta ska göras på särskilda 

platser vid till exempel bensinmackar, och inte på den egna garageuppfarten eller gräsmattan), 

betydelsen av däck (miljöriskerna med dubbdäck och att man ska ha rätt lufttryck) samt vikten 

med att ha rätt olja. En handledare sa att det handlar om att byta olja men visste inte hur man 

gjorde det.  

Eleverna hade svårt att svara på denna fråga, och en elev påpekade även att det var en svår 

fråga. En elev visste att vård och underhåll påverkar, men kunde inte redogöra för hur. Även 

följande citat speglar en viss osäkerhet hos eleven: 

”Nej, jag har det inte huvudet, det är väl att kolla däcken”. 

Men bland eleverna fanns även de som hade en del kunskap kring frågan, vilket följande citat 

visar: 

”Kolla olja och spolarvätska och så att det inte läcker olja eller bensin.” 

”Rengöringsmedel kan vara väldigt farligt för miljön. Och vart man tvättar bilen.”. 

4.7.4. Vad växthuseffekten är och hur hör den ihop med bilkörning 

De flesta handledarna hade en förklaring rörande växthuseffekten, medan några inte visste. De 

som kunde redogöra för växthuseffekten talade om uttunning av ozonlagret och hur koldioxid 

från fordon bidrar till detta och hur bilutsläpp innebär att miljö och mark försuras.  

Eleverna visste mindre än handledarna i denna fråga. Bland dem som har kunskaper om 

växthuseffekten nämndes bland annat den negativa påverkan av fordons koldioxidutsläpp, i 

form av till exempel nedsmältning av polarisarna samt betydelsen av vilket drivmedel som 

används i fordonen och vilken typ av fordon man använder (t.ex. att motorns storlek påverkar 

utsläppsmängd). Följande citat får sammanfatta elevernas svar på frågan: 

”Vad jobbiga frågor. Den [växthuseffekten] påverkas av alla avgaser för att alla kör så mycket 

bil”. 

4.7.5. Att välja bort bilen av miljöskäl 

Handledarna var ganska tveksamma till att uppmana sin elev att undvika bilkörning av miljö-

skäl. Några hänvisade till bristande kollektivtrafik och det praktiska behovet av bil med 

anledning av arbete och barn: 

”Det beror på hur hon har det med jobb och så, tyvärr måste man ju ha bil om man har barn 

och så. Man klarar sig men det blir bökigare.” 

I vissa fall utgår man här i den egna situationen, vilket följande citat illustrerar:  

”Ja… Det är… nu bor vi så till att det finns inget alternativ. Vi har ingen kollektivtrafik 

överhuvudtaget. Vi har inget alternativ, vi har skolbuss.” 

Den egna situationen kan även sägas avgöra följande handledares svar, som menade att det är 

svårt att uppmana sin elev till att inte ta bilen i och med att de själv inte gör det: 

”Det har jag svårt att göra eftersom jag använder bilen mycket själv.” 
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Några av handledarna menade dock att de skulle kunna uppmana sin elev att undvika bilen av 

miljöskäl, genom att istället hänvisa till samåkning eller kollektivtrafik samt om det handlar om 

kortare sträckor: 

”Men samåka, ta buss eller tåg, absolut.” 

”Ja, det skulle jag nog säga, om man inte skulle åka nån längre stans och det är svårt med 

tågtider, busstider.” 

”Ja, det kan jag nog göra men det är nog lite ekonomisk fråga mera, kan jag tänka mig, och 

bekvämlighetsskäl. Jag är nog inte tillräckligt miljöinställd så faktiskt.” 

Till eleverna ställdes frågan på följande sätt: Vilka alternativ ser du istället för att ta bilen då du 

tagit körkort? De flesta trodde att de kommer att välja andra färdsätt än bil även efter att de tagit 

körkort, och där några hänvisade till ekonomiska skäl. Här följer några citat: 

”Jag kommer fortsätta att åka kollektivt eller cykel.” 

”Jag tar hellre bussen även då jag har tagit körkort, det kostar så mycket att köra bil och det 

har blivit vägtullar i Göteborg”. 

”Jag kommer inte ha råd med bil då jag pendlar.” 

Några elever menade också att det berodde på deras kommande livssituation: om man till 

exempel kommer att bo och arbeta inne i stan så kommer man inte att använda bilen så mycket, 

men det motsatta gäller om man bor på landet. En annan avgörande faktor som nämns är vädret: 

”När jag tagit körkort kommer jag blanda mellan att cykla och köra bil, det beror på vädret.” 

4.7.6. Informationssökning om övningskörning och miljö 

Handledarna kom med några förslag gällande denna fråga, medan ett fåtal uppgav att de inte 

visste. Några hänvisade till internet och att de skulle googla på ”Trafiksäkerhetsverket”, 

”Transportstyrelsens körportal” eller på aktuell trafikskolas hemsida. En handledare sa 

exempelvis följande: 

”Dels finns det på Körkortsportalen och på utbildarens hemsida och på miljöförvaltningen.” 

Även handledarboken nämndes som källa för ytterligare information om övningskörning och 

miljö, även om följande handledare låter något tveksam:  

”I boken kanske det stod lite, jag vet faktiskt inte riktigt.” 

En handledare menade också att sådan information kan fås från flera olika forum och tror sig 

inte komma att söka den informationen aktivt. En annan handledare menade att sådan kunskap 

får man på trafikskolan, och i citatet nedan framkommer det även att handledaren över-

huvudtaget inte hade förknippat övningskörning med miljöaspekter innan genomgången 

introduktionsutbildning: 

”Det skulle jag nog göra på bilskolan nu, för jag hade inte förknippat övningskörning med 

miljö överhuvudtaget faktiskt, så det var på handledarutbildningen – aha…” 

Av eleverna svarade de allra flesta att de skulle ta fram informationen på nätet, till exempel på 

hemsidor för Transportstyrelsen, Trafikverket och aktuell trafikskola. Här följer några citat: 

”Jag skulle googla eller om det skulle stå något i körkortsboken.” 

”På internet och att ta en speciell utbildning på trafikskola. På skolan har vi eco-driving i 

tvåan.” 

”Datorn eller fråga föräldrarna och systern.” 
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”Leta efter information om Sverige, om hur man kan köra, om rätt ställe. Ska fråga mina 

kompisar och släktingar om hur gör man, för att göra på rätt sätt och inte fel.” 

Av citaten framkom även att handledarboken sågs som informationskälla, samt att man kunde 

vända sig till föräldrar, syskon och kompisar om hur man kan söka mer information. Bland 

eleverna fanns också några som uppgav att de inte visste hur de skulle gå tillväga för att söka 

mer information om övningskörning och miljö.  

4.8.  Synen på introduktionsutbildningens miljöinslag 

De allra flesta handledarna ansåg att det var viktigt att miljöfrågorna togs upp. De flesta ansåg 

att det inte saknades något som borde ha varit med, och endast några få hade önskat sig mer 

statistik eller djupare information. Några citat från de odelat positiva: 

”Ja, det tycker jag, absolut. Och för oss också som är äldre, som inte har fått det tänket när vi 

tog [körkort], tycker jag det är viktigt.”   

”Ja, absolut, gärna mer. Och gärna att de framhåller att det är viktigt att man går över till 

etanolbilar eller eldrivna bilar. Vi får vara glada att vi har en natur, och den ska vi behålla.” 

”Jamen det tycker jag. Det är rätt viktigt. Det är ett viktigt ämne för oss alla, inte bara för mig 

och henne, för oss alla som bor här.” 

En del handledare lade ändå till ett ”men…”, vilket uttrycks i nedanstående citat: 

”Jag tror att det är bra att få det med sig, men kanske inte det som fastnar mest.”  

”Jag tycker miljön är viktig, men hur mycket bidrar det med om man backar istället för att köra 

in i en parkering?” 

”Man skall ha ett hum om det, men jag tycker att det har gått till överdrift, det här med miljö.” 

Av citaten kan utläsas att det fanns en uppfattning om att det möjligen var för mycket fokus på 

miljöområdena i introduktionsutbildningen, men även en uppfattning om att kunskaper inte 

riktigt fastnade.  

Eleverna var mer positiva till att miljöområdena togs upp jämfört med handledarna. En elev sa 

exempelvis följande: 

”Ja, det är ju nu man lär sig, och det är lika bra att lära sig från grunden. Och varför man ska 

göra så. Än att man lär sig något halvdant och så har man lärt sig helt fel.” 

Några elever hade även önskat sig mer om miljö med anledning av att det är ett stort område 

och att man kännde ett behov att bättre förstå på vilket sätt sparsam körning kan påverka. Här 

följer ett exempel: 

”Dom kunde kanske har pratat lite mer om det, än den korta stunden man gjorde just då. Det 

finns så stort område inom miljön som man kan tänka på när man kör bil.” 

Någon påpekade att det viktigaste trots allt är säkerheten vid övningskörningen, men att 

miljöområden är bra med anledning av att handledaren inte fick denna information då de tog 

körkort:  

”Det är viktigt men inte det viktigaste, utan det är att övningskörningen blir säker. Många 

handledare tog körkort för längesedan och kanske inte har ny kunskap, så där är det bra att det 

tas upp.” 
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4.9. Synen på introduktionsutbildningen i sin helhet 

Majoriteten av handledarna var positiva till undervisningen. En handledare menade till och med 

att det borde finnas ett prov för handledare för att bedöma lämpligheten:  

”Kanske skulle varit ett litet prov för oss handledare för att se om vi verkligen är lämpliga som 

handledare. Kan ju finnas såna som inte klarar av körningen fast att dom har haft körkort i 40 

år, och sen blir handledare helt plötsligt.” 

Samtidigt som de flesta handledare menade att utbildningen var ”helt okej”, var det några som 

tyckte att det var svårt att ta in så mycket på några få timmar. Här gick dock meningarna isär 

eftersom det fanns några som ansåg att den var för lång vilket i sin tur ledde till att de tappade 

fokus: Någon tyckte sig inte bli så mycket klokare, medan andra sa att det var en massa saker 

som de inte visste innan. Några handledare ansåg att det var för mycket och långt, vilket fick 

dem att tappa fokus och beskrivs i följande citat: 

”Den var bra, men det var inte så mycket nytt. Men tiden var för lång och mycket onödig 

information. Efter halva tiden tappade man fokus så det vore bättre med två dagar eller 

kortare.” 

Även bland elever fanns de som ansåg att utbildningen var lite för lång, vilket belyses i följande 

citat: 

”Det var för långt och för korta pauser. Det var direkt efter skolan och man var trött redan 

innan. Det var svårt att ta in allt det vore kanske bättre att dela upp på två gånger.”   

Någon hade velat ha lite mer teori i hur man kör, men menade samtidigt att utbildningen var bra 

i övrigt.  Även i följande citat påpekas det att utbildningen i sin helhet var bra, samtidigt som 

det lyfts att utbildningen mest handlar om att sitta och lyssna på lärarens ”prat”:    

”Förstått av andra att handledarutbildning mest är prat, men det var ganska lärorikt, tycker 

jag.” 

”Jo jag tycker det var rätt bra, det var ju inte så roligt tyvärr. Det är för att man mest sitter och 

lyssnar, då blir det lite tråkigt, även om han försökte få med åhörarna lite, men helheten var ju 

bra.” 

De intervjuade fick även specifika frågor om utbildningens upplägg, och utifrån dessa har 

svaren sammanställts nedan.   

4.9.1. Lärarens sätt att lära ut 

De flesta handledarna tyckte att läraren var bra och uttryckte att de var nöjda. Vissa sa att 

lärarens sätt att lära ut var mycket bra, till exempel att läraren var bra på att engagera deltagarna 

och kunde få fram sitt budskap, medan några få sa att de hade förväntat sig mycket mer, och att 

det var lite låg nivå och att ”det var mycket prat”. 

Eleverna tyckte lärarens sätt att lära ut var bra, men att tiden var för lång. Trots det var det flera 

som ansåg att innehållet var intressant. Här följer ett citat där eleven lyfter det positiva med att 

läraren använde sig av egna erfarenheter för att skapa förståelse: 

”Jag tycker det var bra, man satt och lyssnade då han berättade om egna erfarenheter som han 

hade varit med om, så att man skulle få en förståelse för vad han menade.” 
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4.9.2. Samtal och dialog  

Handledarna var i de flesta fall nöjda även om det inte var så mycket dialog. En handledare lyfte 

till exempel svårigheterna med att hålla dialog när det var så många deltagare och tiden var 

knapp. Någon var dock rent kritisk till lärarens brist på dialogskapande: 

”Det var egentligen ingen dialog, hon hade redan svaren på sina frågor. Hon ville inte ge oss 

för mycket för vi tar ju deras inkomst. Jag skulle inte rekommendera just den bilskolan.” 

Några menade också att även om utbildningen inte kännetecknades av dialog, så ställde läraren 

frågor som skapade viss interaktion. Här följer några citat: 

”Han hade jättebra, han ställde frågor, han pratade inte bara på utan det blev en dialog, han 

försökte även få ungdomarna att svara och så” 

”Hon ställde en hel del frågor så att ingen satt och somnade”. 

”Blev inte så mycket diskussion, men det kastades ju en del frågor ändå, så att han såg till att 

alla hängde med och så.” 

En handledare påtalade språkproblematiken med deltagare som är invandrare, och trots att 

läraren var bra skulle det kunna ha varit bättre om han hade pratat lite tydligare och tänkt mer på 

ordval: 

”Han var ju bra. Vissa av oss invandrare som inte kan mycket av språket, skulle behöva kanske 

att kunde prata lite tydligare, med orden och så. Om man kan ta hänsyn till det. Om man tar lite 

lättare ord, liksom.” 

Eleverna svarade att de var nöjda vad gäller lärarens sätt att förmedla: läraren ställde frågor och 

man förstod att en dialog inte var helt lätt då inte deltagarna var så aktiva. Några påpekade dock 

att det var svårt att förstå och en elev menar att det hade varit bra om läraren hade sammanfattat 

det som sagts:  

”Det fanns öppning för frågor men det hade varit bra med sammanfattningar då vet man om 

man hade missat något. Man kunde haft en frågestund.” 

Liksom bland handledarna fanns erfarenheten om att inte riktigt förstå läraren med anledning av 

att eleven var född i annat land och inte behärskade språket: 

”För mig var vissa delar riktigt svårt, för att jag inte bott så länge i Sverige.” 

4.9.3. Övningar 

Det var inte så många kurser som hade övningar, men trots det var de flesta handledare nöjda. 

En handledare säger följande: 

”Nog inte så mycket övningar, direkt. Mer… lite korvstoppning, men ändå så att man hann med 

och tänka till.” 

Några kurser hade korta aktiviteter där man fick sitta i grupper, vilket uppskattades.  

Överlag tyckte eleverna samma som handledarna, det vill säga att det var få övningar men att de 

var bra: 

”Det var ett par stycken då man fick fundera lite ihop med sin handledare, det var bra.” 

”Vi fick ju diskutera med personen bredvid. Om man var elev skulle man diskutera hur en bra 

handledare skulle vara, och om man var handledare hur en bra elev skulle vara.” 

”Vi fick göra övning tillsammans och alla fick göra sin röst hörd.” 
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4.10. Samsynen mellan handledare och elev om bilkörning och 
miljö 

Det var stor variation på svaren från handledarna på frågan om samsyn. De flesta kunde inte ta 

ställning till detta eftersom man inte pratat om dessa frågor. De flesta ansåg att både handledare 

och elev var miljömedvetna.  Några ansåg att handledaren var mer miljömedveten då denna 

redan kunde köra bil, och några menade att eleven var mer miljömedveten då de var uppvuxna 

med det på ett annat sätt än de äldre handledarna. Några citat: 

”Jag vet faktiskt inte, för vi har inte diskuterat det.” 

”Vi förespråkar bägge eco-driving.” 

” Jag skulle vilja påstå att hon är duktigare än vad jag är, för jag gör fortfarande fel, att jag 

först drar igång bilen och sen så börjar jag lägga i växel… så hon är duktigare på det än vad 

jag är. Jag lever i det här gamla, fortfarande.” 

Eleverna visste inte heller vad handledaren hade för syn, men de flesta trodde att de hade 

samma som de själva. Några tyckte att handledaren var mer miljömedveten, medan andra tyckte 

att de var mindre. Några citat: 

”Ja, åsikterna delar vi men sen är det det där med miljökörning, för jag säger till honom att vi 

får hoppa över växlar.” 

”Både pappa och mamma, särskilt mamma, är mycket miljömedvetna.” 

”Jag tror att jag är mer medveten om det. Jag tänker mer på hur jag kör, när jag kör, att man 

ska köra långa sträckor istället för små korta. Han vill gärna ta bilen lite överallt.” 

4.11. Miljöinslagens betydelse i början av övningskörningen 

Ungefär hälften av de intervjuade hade precis påbörjat sin övningskörning, och hade kanske 

bara övat på en parkering. Därför påpekade flera av handledarna att det var svårt att tänka på 

miljöfrågorna så tidigt: 

”Då man skall lära sig att köra bil får man först ha ganska god kontroll på sin bil innan man 

kan tänka på miljön. När man kan köra och fått sitt körkort kan man slappna av och fundera på 

miljön.” 

”Jag tror inte det är det primära i början utan man skall lära sig hur en bil funkar. Sen är det 

nog naturligt att man inte lägger i 1an och drar upp till 50 med gasen i botten.”  

Andra hade kört mer med sina elever, men i de flesta fall hade inte de heller upp miljön i 

samband med övningskörningen. Några hade dock med miljöinslagen i övningskörningen, 

vilket beskrivs i citaten nedan: 

”Nä… eller både ja och nej. Jag tänker ju på att han ska köra ekonomiskt, och då blir det ju 

också miljövänligt att köra.” 

”Jag försöker lära honom köra ecodriving hela tiden. Så han kan det i ryggmärgen, för det är 

det enda jag sitter och tjatar om. Hela tiden. Oavsett om vi kör mitt i stan eller landsväg eller 

motorväg.” 

Även bland eleverna var det några som kommit längre och som tränade miljökörning. Överlag 

bekräftade dock eleverna det som handledarna förde fram i intervjuerna, det vill säga att man 

inte hade kommit till det som handlar om miljö ännu, men att det förmodligen kommer senare: 

”Jag tror att vi kommer att öva på det efter ett tag då jag kan bilen. Jag vill kunna det då jag 

kör.” 
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”Det kan jag nog inte påstå riktigt, vi har mest fokuserat på att kunna köra över huvud taget, 

komma igång så. Sen blir det väl när man har koll på det grundläggande, så kommer man tänka 

lite mer på resten också.” 

4.12. Tillämpning av sparsam körning under övningskörningen 

De flesta handledare kände sig beredda och flera tyckte att de redan tränade sparsam körning 

tillsammans med eleven: 

”Absolut. Jag har ju tränat på det innan, så då kan jag träna det med henne också.” 

Några hänvisade till att eleven skulle ta körlektioner och skulle komma att lära sig sparsam 

körning där. Ytterligare några kände sig inte helt beredda med att träna sparsam körning utan 

hade behövt mer uppdatering: 

”Man skulle med jämna mellanrum behöva uppdatera det [sparsam körning].” 

De flesta av eleverna kände sig beredda, vilket beskrivs i citaten nedan:  

”Det är klart att jag gör [känner mig beredd]. När vi var på utbildningen såg vi en kortfilm, 

som visar hur man ska göra för att spara, vara sparsam.” 

”Ja, när jag har kommit igång mer med övningskörningen.” 

Några av eleverna var dock mer tveksamma och citatet nedan visar att man kanske skulle 

behöva mer stöd för att komma igång: 

”Nej jag känner mig inte beredd, ibland blir man rädd när man provar något första gången.”   

”Jag tror man behöver mer stöd om man ska komma igång med det.” 

4.13. Synen på behov av stöd kring sparsam körning 

I dagsläget uttryckte handledaren inte något större intresse av att få stöd för att lära ut sparsam 

körning till sin elev. De såg inte heller något problem med detta eftersom eleven kommer att få 

lära sig det på trafikskolan. En handledare menade också att eleven körde mer sparsamt än 

handledaren själv och att det snarare var eleven som var den som lärde ut sparsam körning. En 

annan handledare uttryckte att ”det kan man ta reda på då”, det vill säga vid eventuellt behov. 

Några handledare visade dock ett intresse för stöd, och det som nämns handlar om stöd/enkel 

information om hur man ska gå tillväga: 

”Jag kom inte ihåg om det stod i boken men om det inte gör det så borde man skriva ned några 

rader om hur man går tillväga för att påminnas om hur man gör.” 

”Inte riktigt hundra på om jag gör rätt. Kanske bra med lite hjälp med sånt, tips hur man ska gå 

tillväga, informationssnutt från nån film eller bok.” 

Eleverna hänvisade till att de kommer att ta körlektioner längre fram, eller att de nu först måste 

få in grunden för hur man kör bil. De uppger att de kanske vill ha stöd lite längre fram, och här 

följer två citat: 

”Det är svårt att svara på det, jag vet inte hur mycket min handledare kan och vi har inte 

kommit så långt.” 

”Det hade varit bra att få om man behöver fråga, någon portal eller så.” 
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4.14. Handledarens möjlighet att delta under körlektion 

Av handledarna visste de flesta inte ännu om de skulle ta möjligheten att vara med på någon 

körlektion på trafikskola, de var ännu bara i början av träningen vid intervjutillfället. Flertalet 

tänkte dock göra det i framtiden, men det fanns också de som först ville ha elevens god-

kännande för att följa med. Några visste inte att möjligheten fanns och de flesta tycker att denna 

möjlighet var bra: 

”Absolut, det var nytt för mig, och det lät jättespännande.” 

”Jo men verkligen, jag har sagt att jag vill följa med honom första gången han kör på 

trafikskolan, för att veta lite vad han behöver träna in på och såna saker. (Intervjuaren: Tycker 

du den möjligheten är bra?) Ja det tycker jag.” 

”Ja det är ju jättebra, det är ju då man får veta vad som händer. Det kan ju vara olika hur man 

uppfattar vad läraren bedömer som behöver tänkas på också kan jag tänka mig. Så det är ju 

bättre det är två som är med och lyssnar egentligen.”  

Eleverna var i de flesta fall positiva till att handledarna följde med under en lektion på trafik-

skolan. Det som lyftes var att det ger möjlighet till trafikskolläraren att visa vad det behöver 

tränas på och hur det kan läras ut. Några var tveksamma och ville inte ha med handledaren - här 

följer ett exempel: 

”Om jag tar körlektioner, skulle jag själv föredra att inte ha med dom, men vi har inte pratat 

om det än.” 

4.15. Motivationen att övningsköra 

De flesta handledare ansåg att handledare och elev var lika angelägna om att övningsköra. I 

andra hand är det eleven som är mest angelägen och som exempel ges hur handledaren kan 

glömma bort övningskörningen och därför sätter sig vid ratten av gammal vana.  

Frågan om motivation till att övningsköra kan kopplas till om det fanns hinder (fråga 4.2) för att 

öva, i det att handledare hänvisar till att det är ont om tid och att det är svårt att hitta tillfällen att 

öva i lågtrafik. Ibland hänvisar man mer till individ, det vill säga att vissa inte är lika angelägna, 

eller att man har gott om tid på sig med tanke på att det är långt kvar till det att eleven fyller 18 

år. Några menade att det är handledaren som är mest angelägen, och här finns också uttalanden 

som pekar på att handledarna i större utsträckning än eleven ser nyttan med ett körkort. Några 

citat: 

”Det är jag, min elev har inte förstått betydelsen av att ha körkort.” 

”Det är nog jag! Det vore gott att slippa skjutsa hela tiden, i och med att vi bor som vi bor så är 

det väldigt skönt när de tar körkort själv.” 

I intervjuerna med eleverna var det blandade åsikter om vem som var mest angelägna av 

handledaren och/eller eleven; Här följer citat som belyser detta:  

”Min handledare, det är för att jag tycker att… är rädd då jag kör, känner inte att jag har 

kontroll men jag får ju skärpa mig.” 

”Det är nog mer jag. Jag är lite ivrig och vill köra och lära mig. Han vill ju att jag ska få 

körkort och inser att jag måste köra, men… Det är väl nyhetens behag för mig och jag tycker 

det är roligt att köra. Han tycker mer det är en extragrej som måste planeras in, han har ganska 

mycket att göra, men han tycker ändå det är bra, han tycker det är kul när jag har förbättrat 

mig”.   
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”Fifty fifty. Tar lika stort ansvar båda två, men jag säger ’kan vi övningsköra i morgon?’. Sen 

kan han undra på helgen, ’vad gör du i eftermiddag, ska vi ut och köra?’.” 

4.16.  Sparsam körning i den framtida bilkörningen   

De flesta handledare trodde och hoppades att eleven ska köra med miljöhänsyn, och här följer 

några exempel på detta: 

”Ja, eftersom det introduceras så kraftigt i körkortsutbildningen.” 

”Ja, barnen idag är väldig miljömedvetna.” 

”Det tror jag. Jag tror det eftersom jag lär honom att man ska köra miljövänligt och 

ekonomiskt, så då tror jag det kommer bli så.” 

”Det tror jag nog till viss del ändå. /…/ Om inte annat så har man ju en ekonomisk tanke att 

tänka på miljön, så det är ju positivt.” 

Några tycker dock att frågan är konstigt hypotetisk - hur skulle de redan nu kunna svara på det?  

Eleverna svarade att de tror och hoppas att de kommer att köra med miljöhänsyn i framtiden: 

”Jag har påverkats av miljöutbildningen och tänker göra så gott jag kan.” 

”Det kan jag inte svara på, det beror på hur samhället utvecklas liksom. Men jag hoppas på det 

i alla fall.” 

”Ja, det hoppar jag i alla fall. Hoppas på att kunna skaffa mig en miljövänlig bil i framtiden. 

Men de är fortfarande ganska dyra. Men i framtiden, om jag har råd med det.” 

I det senare citatet framkommer det även att eleven hoppas kunna ha råd att skaffa sig en 

miljöanpassad bil i framtiden.  

4.17. Miljöområdenas påverkan på handledarens egen körning  

De flesta handledare trodde inte att de har förändrat sitt körsätt på grund av utbildningen. Flera 

ansåg också att de redan körde miljöanpassat. Några trodde att utbildningen kan ha påverkat 

dem lite grann, att man blir lite påmind om det i den egna körningen, en handledare har till 

exempel provat på att köra med en högre växel och en annan har börjat tänka på att använda 

sparsam körning i centrum och att dessutom planera sin körning, i enlighet med principerna om 

sparsam körning. I följande citat menar dock handledaren att utbildningen inte har inneburit ett 

förändrat körbeteende, med hänvisning till att det i stort sett inte ingått i introduktions-

utbildningen:  

”Nej det var ju obefintlig med miljö i kursen.” 

Eleverna svarade att de inte trodde att handledarna hade blivit påverkade. Några menade 

emellertid att de hade sett en liten skillnad och att handledare till exempel kanske hade fått sig 

en tankeställare, medan några påpekade att deras handledare redan körde miljömedvetet, vilket 

följande citat är exempel på:  

”Min handledare var inte på introduktionsutbildningen. Men det var han som påverkade mig, 

från början. Både utbildningen och min handledare. Han [handledaren] visste innan.” 

Liksom i svaren från handledarna fanns det även bland eleverna svar om att handledare inte 

förändrat sitt körbeteende till att bli mer sparsamt i och med introduktionsutbildningen, med 

anledning av att detta ämne inte behandlades så mycket under utbildningen:  

”Nej inte miljön tror jag inte jag tror inte dom tog upp så mycket om miljö.” 

 



 

56  VTI rapport 891 

4.18. Miljöfrågor i vardagen 

De flesta handledare hävdade att de tänker på miljöfrågorna i vardagen. De flesta refererar då 

till att de källsorterar, cyklar till jobbet och åker kollektivt. Ett fåtal handledare uppgav att de 

inte tänker på miljön i vardagen.  

Eleverna hänvisade till samma faktorer som handledarna vad gäller miljötänk i vardagen, det 

vill säga källsortering, cykling och att åka kommunalt. Utöver detta nämnde eleverna även att 

man inte ska skräpa ner, inte slösa i onödan, inte röka cigaretter, släcka belysningen samt spara 

på varmt vatten. Några uppgav att de inte tänker aktivt på miljöfrågorna i vardagen.  

4.19. Val av annat färdmedel än bil av miljöhänsyn 

Flera handledare hänvisade till att de åker kollektivt, cyklar, joggar eller går till jobbet. Några 

handledare svarade nej på frågan om de någon gång väljer bort bilen för att ta ett annat 

färdmedel för miljöns skull, men att de däremot kan göra det av andra skäl, till exempel för att 

det är smidigare: 

”Det är väl inte miljön egentligen, utan att det är smidigast liksom [att ta andra färdsätt än bil]. 

Jag tar inte cykeln för att jag tänker på miljön, utan jag tänker bara på att det är smidigare, och 

billigare till exempel.” 

Några berättade att de saknar alternativa färdmedel, till exempel när de är på landet eller om de 

ska resa på natten. Någon är yrkeschaufför och har bilen i arbetet varför alternativa färdsätt inte 

heller kommer i första hand. 

Eleverna svarade att de tänker på miljön, och svarade i större utsträckning än handledarna att de 

väljer bort bilen och oftast åker kollektivt, även om några få elever menade att de inte väljer bort 

bilen. Frågan upplevdes också som lite hypotetisk, då de ännu inte kör bil på egen hand.  

4.20. Tankar om val av drivmedel om tio år 

Samtliga handledare var positiva till alternativa drivmedel såsom gas, biogas, metanol, 

bränsleceller eller el. Kostnad och dålig räckvidd sågs dock som brister som först måste lösas 

för att det skulle vara aktuellt med sådana bilar och drivmedel - det skall fungera och inte vara 

bökigt, vilket också beskrivs i följande citat: 

”Bara om man kan få en bättre räckvidd, det finns inga tankstationer i Göteborg, det är inte 

utbyggt för det. Jag kör ju en hybrid nu. Men skulle det finnas laddstolpar så absolut.” 

Eleverna svarade på nästan samma sätt som handledarna, men med skillnaden att de är något 

mindre insatta i miljöbilsfrågan:  

”Det spelar ingen roll, det har jag inte tänkt på. Inte elbil som första bil, den är för dyr, men om 

den är billigare så visst.” 
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5. Resultat – intervjuer med utbildare 

Nedan redovisas resultaten från intervjuer med de utbildare som ledde de 18 kurser som 

observerades. Intervjuerna skedde direkt efter utbildningstillfället och utformades som en dialog 

med hjälp av en annan intervjuguide en den som användes till elever/handledare (se bilaga 5). 

5.1. Miljöfrågor generellt och i utbildningen  

5.1.1. Miljöfrågor generellt 

De flesta lärare tyckte att miljöfrågorna var viktiga, överlag. Flera källsorterade, köpte 

klimatsmart el och försökte även tänka på miljön på jobbet. Vissa cyklade eller gick till jobbet. 

Några var starkt hängivna vilket uttrycks i följande citat: 

”Jag vill att det skall finnas en natur och har bestämt att vi skall klara oss på en bil hemma, och 

jag cyklar eller tar bussen ibland och jag är en bekväm människa.”  

”Jag cyklar och går till jobbet nästan jämt. Vill förmedla detta tänk till mina barn och tycker att 

jag lyckats. Man drar sitt strå till stacken.” 

Andra hade vissa invändningar vad gäller till exempel prioritering av miljöarbete, men försökte 

ändå tänka och agera utifrån miljöhänsyn, utan att gå till överdrift. Nedan ges exempel på detta: 

”Sen skall man inte gå till överdrift för det finns saker i Göteborg som stör mig då det gäller 

miljö, vi har krav på tomgångskörning på max en minut, men i korsningen här borta kan jag stå 

i tio minuter och vänta på grönt ljus.”   

”Jag som person är inte enbart miljöförespråkare och sorterar inte allt, men jag kör 

miljövänligt.” 

”Är ingen fanatiker, men källsorterar och komposterar väldigt bra och återvinner sedan många 

år tillbaka. Varje litet bidrag är bra.” 

Samtliga lärare hävdade att de körde miljövänligt även privat. Många såg det som viktigt för 

miljön, men även möjligheten att spara pengar påpekades. Någon sa att det är omöjligt att göra 

annat med tanke på att man sitter åtta timmar i bilen och uppmanar elever att köra miljövänligt. 

Flera hade det som en tävling med sig själv att hålla nere bränslekostnaden. Någon var positiv 

men erkände samtidigt sin körglädje, vilket kanske inte alltid innebär att man kör miljövänligt, 

vilket uttrycks i citatet nedan: 

”Kör en väldigt snål dieselbil, men samtidig så tycker jag ju om bilar som går undan och så 

där… .”  

5.1.2. Införandet av miljöområdena i utbildningen 

Majoriteten av lärarna var positiva till att det har införts miljöområden i introduktions-

utbildningen. Vissa tyckte likväl att de får låg respons från deltagarna och trodde att det berodde 

på att eleverna blir matade med miljöfrågor hela tiden, i media och i skolan, och att det blir 

tjatigt. Lärarna menade att de flesta av handledarna kör för fort och att de är omedvetna om hur 

mycket detta kostar. Flera påpekade också att det är stora skillnader idag i förhållande till då de 

flesta handledare tog sitt eget körkort. Handledarna är därför de som behöver denna del av 

introduktionsutbildningen mest: 

”Det är jättebra för många [handledare] vet inte hur man gör och man vet inte hur det 

påverkar miljön.” 

”För handledarna är det här med miljön lite svårare, kidsen köper det direkt.” 
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Några invändningar fanns dock där utbildningen ifrågasattes som rätt forum för miljöområdena 

och hur långtgående krav, vad gäller nedlagd tid eller mängd ny kunskap, man kunde ställa på 

handledare och elever: 

”Jag tycker miljökörningen är så viktig men det finns inte plats för mer, då får man lägga på en 

halvtimme till, men är det rätt forum? På teorin går vi in mycket djupare.” 

”Det här med att hoppa över växlar för en elev som knappt kan hantera växlar är inte bra. Det 

räcker med att lära sig att släppa gasen i tid. Om man kör med sunt förnuft ingår miljöaspekten. 

Att tillämpa lagen och hålla hastighetsbegränsningen är att köra miljövänligt.” 

5.2. Hela introduktionsutbildningens upplägg 

Majoriteten av lärarna hade byggt upp utbildningen själva med handledarhandboken som grund, 

medan några utgick ifrån den nationella kursplanen. Nästan alla hade använt Powerpointbilder 

från STR och kompletterat med egna lokala bilder och material. Några använde dessutom 

miljöfilmer från STR, Motormännen och andra filmer för att förmedla miljöområdena i 

introduktionsutbildningen: ”Filmen är det där lilla extra”, som någon uttryckte det. Som ett 

komplement använder flera en whiteboard där man ritar och visar med små magnetbilar.  De 

som var anställda använde det material som skolan hade valt och en del var flexibla utifrån 

sammansättning av deltagare och hur tiden disponeras vid varje enskild kurs. Visst material 

ansågs som ålderstiget, exempelvis film och bilder som skulle behövas uppdateras. 

5.2.1. Miljöområdena i relation till övrigt i utbildningen 

Då det gäller prioriteringen mellan miljöområdena och annat i introduktionsutbildningen fanns 

det olika meningar kring detta. De som hade lagt ner mycket tid eller tagit upp alla aspekter 

rörande miljöområdena var nöjda med sitt val av prioritering. De som inte hade lagt ned så 

mycket tid på miljöområdena hade olika förklaringar. Flera av dessa lärare framförde till 

exempel att det i första hand handlade om att lära handledarna att lära ut, det vill säga 

pedagogik, och att miljöområdena togs upp på trafikskolans teoriutbildning. Många menade 

också att det här med miljö känner alla redan till, och att det inte får bli tjatigt.  

Någon frågade om det är rätt forum att prata mer om miljö. Man tyckte att många slutar lyssna 

och att de inte är så intresserade av hur mycket koldioxid som släpps ut, och att eleverna bara 

vill veta vad dom skall göra för att klara förarprovet. Nedan ges två citat från lärare i vars 

utbildningsupplägg miljöområdena inte hade så stort genomslag: 

”Två tredjedelar kommer att gå på någon trafikskola och få det där och vi jobbar med det i 

bilen.” 

”Folk vet redan att bilar är miljöbovar.” 

Att framför allt ta upp det konkreta, hur man går tillväga, sågs som det viktigaste av de flesta 

lärarna. Den främsta motivatorn som man lyfte fram var möjligheten att spara bränsle genom 

sparsam körning, och därmed pengar. Några av lärarna hade valt att visa en film, men uppgav 

att detta också medför en risk att hamna i tidsnöd.  

Flera av lärarna poängterade också att om de hade haft mer tid så skulle de ha pratat mer om 

miljöområdena, men att det är svårt att få med allt eftersom det då blir ”korvstoppning”.   

Flera av lärarna hade lagt miljöområdena i slutet av kursen och beklagar att de fått tidsbrist 

vilket inneburit att de förkortat den.  Någon sa att det inte var svårt att prioritera, för om man 

kör sparsamt blir det automatiskt en defensivare körning. En annan lärare tyckte att det fanns en 

svårighet att lära ut miljöområdena genom att bara stå och prata om dem och att det ”torrt”. Han 

ansåg att det var en helt annan sak om man skulle ha varje elev enskilt i bilen: varje körlektion 



 

VTI rapport 891 59 

handlar om att köra miljövänligt, även om man inte uttrycker att det i första hand är för miljön, 

utan för att det ska bli en behaglig körning. 

5.3. Miljöområdena i introduktionsutbildningen 

Lärarna blev tillfrågade hur de såg på de sex olika miljöområdena som skall ingå i 

introduktionsutbildningen enligt den nationella kursplanen samt vad de tog upp eller inte tog 

upp under introduktionsutbildningen. Nedan presenteras detta, utifrån de sex miljöområdena i 

kursplanen.  

1. Körsättets betydelse för att minska förbrukningen av drivmedel, lägre 

bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid. 

De flesta lärare menade att de hade ett fokus på hur man gör, det man kan ha användning för 

under den kommande övningskörningen. Någon hänvisade till handledarhandboken kapitel 8 

och att man kan börja med miljökörning efter det att grunderna sitter (kap 1-7). En lärare sa att 

här gick det inte att fördjupa sig, utan man får locka igång ett intresse och att integrera det i alla 

delar. Återigen påpekade man att detta ingick i trafikskolans teoriutbildning, trots att 

introduktionsutbildningen även vänder sig till de som kör helt privat samt till handledarna. 

Andra menade att det är just på denna kurs man kan nå handledaren som kanske inte känner till 

detta om körsättets betydelse för miljön sedan tidigare.  

Sammantaget kändes detta miljöområde inte svårt att förmedla för de flesta av lärarna, och de 

trodde att deltagarna tog det till sig. Andra var dock mer tveksamma till huruvida deltagarna tog 

till sig introduktionsutbildningens miljöinslag, och hänvisade bland annat till handledare med 

redan etablerade körvanor och som tagit körkort innan miljökraven i körkortsutbildningen samt 

även till språkförbristningar för invandrare: 

”De flesta som var här i kväll, de var ju runt 40-45, då har de kanske tagit körkort när det inte 

var något krav om miljön.” 

”Svårt att veta om de verkligen tar till sig, och i de fall som det är invandrare är det svårt att 

veta om de förstår.” 

2. Effekter av kallstart, tomgångskörning och användande av motorvärmare 

Under denna punkt tog många lärare upp hur man bör parkera genom att backa in i 

parkeringsplats så att man kör ut ur den då motorn är kall. Här informerades också om att man 

bör använda motorvärmare. Några lämnade ut kompendium och dokument som täcker denna 

punkt. En lärare påpekade att detta miljöinslag inte är ett problem med nya bilar, varför läraren 

inte heller tog upp det i utbildningen: 

”Det är igen miljöbov med nya bilar med två katalysatorer, ett avvecklingsproblem, därför tar 

jag inte upp det.” 

Tomgångskörning nämndes av några och det påpekades även att denna punkt även togs upp i de 

filmer som visades. Några nämnde inte detta miljöområde, och en lärare påpekade att det inte är 

intressant för deltagarna om det inte kommer på provet eller uppkörningen. Läraren menade att 

deltagarnas miljöfrågor till lärarna ofta handlar om krav på uppkörningen, att det är väldigt 

provfixerat och att man därför inte gör mer än som behövs. 

3. Vård och underhåll av fordon.  

Här nämndes att man skall tvätta bilen rätt och använda tvätthall. Man skall sköta servicen och 

kontrollera olja samt öka trycket i däcken för att spara bränsle. Här togs det också upp att man 

skall ta av takboxen då den inte används samt lasta ur bilen eftersom vikten påverkar 
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bensinförbrukningen. Av intervjumaterialet framkom två övergripande uppfattningar kring detta 

miljöområde; dels en uppfattning om att man har med innehållet i detta moment i utbildningen 

eftersom det kan komma upp i säkerhetskontrollen på uppkörningen, dels att man anser att 

deltagarna lär sig om detta miljöområde på teorin, varför man inte har med det i 

introduktionsutbildningen.  

4. Vägtrafikens miljöpåverkan.  

Denna punkt togs i flera fall inte upp på kurserna, och en lärare menade att man medvetet inte 

tar upp detta eftersom det blir för mycket för just denna grupp av deltagare. Någon lärare trodde 

att det snarare handlade om att man kan vinna ekonomiskt på sparsam körning, än att det skulle 

vara ett ”miljöuppvaknande”. Läraren menade att om man berättar om hur mycket pengar man 

kan spara, då blir det intressant.  

5. Effekter av val av transportmedel. 

Detta miljöområde var det få som tog upp i utbildningen. I de fall man gjorde det så berörde det 

miljövinsten med att ta cykel korta sträckor och att ta buss i stället för bil. Några lärare 

informerade om nya miljöanpassade bilar, med ny mer miljöanpassad teknik. En lärare som höll 

introduktionsutbildningen till elever på fordonsprogrammet på gymnasienivå menade att ”det 

skulle ingen lyssna på här, de är helt fordonsinriktade här, och det är fel ålder”. 

6. Var man ska söka ytterligare information om trafiksäkerhet och miljö. 

Detta är det miljöområde som de flesta inte tog med i introduktionsutbildningen. De som gjorde 

det hänvisade till nätlänkar och att det finns en broschyr som heter ”Vinst varje mil”, medan 

andra lämnar annat material. De flesta visade länkar men som inte leder till sidor med fokus på 

just miljö och bilkörning såsom Körkortsportalen. Någon hänvisade till att idag googlar man 

fram det man vill veta, vilket också ges som förklaring till varför detta miljöområde inte tas upp 

i utbildningen.  

5.4. Miljöinslagen i förarprovet 

Förvånande många av lärarna visste inte hur stor del miljöområdena utgjorde av det skriftliga 

körkortsprovet. Några gissade på olika alternativ, till exempel att 6, 7 eller 10 av de 65 frågorna 

var miljörelaterade. Andra svarade att av 70 frågor kanske 10 procent var om miljö. Någon sa 

att de inte visste eftersom Trafikverkets prov var hemliga. Beträffande miljöinslag i 

uppkörningen svarade många att förarprövarna noterar hur man växlar, hur man planerar 

körningen, att man motorbromsar samt att man stänger av bilen vid längre stopp. Vidare ansåg 

flera lärare att man kan kuggas om man inte kan miljökörning, medan andra inte kände till 

någon elev som blivit underkänd enkom genom att de inte kunnat tillämpa eco-driving. En 

lärare påpekade att förarprövarna själva inte var så bra på sparsam körning, och att de skulle 

kunna göra en bättre bedömning om de hade en bättre utbildning.  

5.5. Handledarens roll 

De flesta lärarna ansåg att handledaren har en viktig roll om eleven ska övningsköra mycket 

privat. Huvuduppgiften är mängdträning, och det påpekades också att det är viktigt att 

handledaren inte blir irriterad och till exempel skäller på sin elev. Den största utmaningen för 

handledaren är att på ett pedagogiskt sätt kunna förmedla den egna kunskapen, ett hinder kan 

dock vara att handledaren inte inser att eleven faktiskt startar från noll: 

”Handledarna vet inte själva vad det är dom kan. Om man ger eleven nyckeln så vet dom inte 

hur man skall starta.” 
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”Handledaren lär ut exakt hur han gör, det är det största misstaget. Han har ju tjugo års 

erfarenhet, en nybörjare kan inte börja köra i samma hastighet till exempel, då blir det fel. Det 

är brist på den pedagogiska delen.”  

Ett problem som lärarna tog upp var att föräldrarna/handledarna kan föra över sina dåliga vanor 

till eleven och att barnen kommer att köra som dem. Detta innebär att handledarna bör de tänka 

mer på hur de själva kör, en lärare sa till exempel att som handledare får man lägga bort 

relationen förälder-barn, och byta till lärare-elev. Handledarna kan också ha svårt att förstå att 

det inte är samma sak att ta körkort idag som då de själva tog körkort. Ibland lär de ut helt fel 

vilket innebär att trafikläraren får börja om från början: 

”Vi kan få hit elever som själva har lärt sig helt fel från början. Många är oroliga för att de 

skall behöva ta för många lektioner ekonomiskt.” 

Lärarna ansåg att introduktionsutbildningen innebär ett tillfälle för handledaren att lära något 

helt nytt, eftersom miljökörning oftast inte ingick då flertalet handledare tog körkort:  

”De blir ju tagna lite på sängen, handledarna. För de är ju inte så vana… en del är det, men 

om de inte är vana att köra miljövänligt, så blir de lite ställda.” 

Några lärare påpekade att handledarna likväl sällan ställer frågor när miljöområdena kommer 

upp i utbildningen, vilket de tolkar som att handledarna inte är så intresserade. I slutänden kan 

det vara så att det är eleven som kan mer än handledaren om ecodriving, om eleven går på 

trafikskola och får lära sig detta.  

Många lärare uttalade att det var viktigt för handledaren att göra rätt från början och att ha 

tålamod, vilket gäller även för eleven: det skall vara roligt att köra bil, påpekar en lärare. 

Handledaren ska också kunna låta eleven göra fel: de gör det här för att lära sig, inte för att visa 

att de kan. Stress ska undvikas, och om handledaren är lugn blir eleven lugn. Eleven kan också 

bli hämmad med mamma eller pappa, och ett problem kan vara att man inte tränar progressivt. 

I intervjuerna framkom även uppfattningen att det är viktigt att man tar sin lärarroll på allvar 

och att alla handledare – om en elev har flera – talar ihop sig och ger samma besked till eleven. 

En lärare sa att handledaren inte behöver tänka att han/hon ska lära ut, utan att han/hon är 

handledare och ska underlätta en process. Skapa trygghet, vara till hjälp, pusha, vara en 

informationskälla är aspekter som kom fram i intervjuerna om handledarens roll. En lärare 

påpekade också att till skillnad från handledaren så är en trafiklärare i första hand psykolog då 

halva utbildningen är psykologi. En annan lärare påpekade att detta inte är handledarens yrke, 

de kan inte pedagogik och man kan inte heller kräva att de ska kunna det.  

Flera lärare påpekade hur bra det är om handledaren följer med på en körlektion där de kan se 

hur miljökörning går till, men att alla tyvärr inte gör det. En lärare berättar i följande citat hur de 

som trafiklärare brukar rekommendera handledarna om hur övningskörningen kan läggas upp: 

”Vår rekommendation är att ’kom hit lägg upp en plan, öva hemma, kom tillbaka kolla upp 

träna hemma och lägg in en stöt på slutet på trafikskolan’.” 

Några av introduktionsutbildningarna hade en stor andel invandrare både som handledare och 

elever. En lärare berättade att en del handledare har med sig tolk. Intervjuaren frågade vad som 

är svårast för invandrargruppen, och läraren menade att det är reglerna och körsättet. Han 

påpekar bland annat att i mellanöstern tänker man att det är den starke som kör först, och man är 

bra på manövrering men det blir svårare med attityderna. Läraren sa att de har svårt att förstå 

hur viktiga miljöfrågorna är för de lägger inte så mycket vikt vid det, men de vill lära sig för 

körkortet: 

”Denna gång var som det brukar vara, vi har cirka 90 procent invandrare. Många elever har 

haft körkort ifrån sina länder, cirka 40 procent hos oss.” 
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Slutligen framkommer det av intervjuerna med lärare att många handledare är skeptiska innan 

kursen, men att de oftast är positiva efter att de har gått den: 

”Min erfarenhet är att de är väldigt positivt inställda till hela den här biten när de går härifrån, 

till att de ska bli handledare, att vi lär dem vad de ska lära sig. Sen är ju många negativa när de 

kommer hit, att det är en kostnad, att det gick så bra förut [innan kravet på 

introduktionsutbildning].” 

5.6. Elevers och handledares samsyn rörande miljöområdena 

Flera lärare svarade att det är mer naturligt för eleven att tänka på miljön, de är nybörjare och 

har inga förutfattade meningar. Det händer att elever berättar att hemma med sina handledare så 

skall de köra på ett sätt, och sedan får de köra på ett annat sätt på trafikskolan. Eleverna har 

också fått med sig miljökunskap genom skolan, till skillnad från handledarna. En lärare 

påpekade att han trycker på vikten av att motorbromsa när han vänder sig till handledarna, 

eftersom det här finns en skillnad mellan de som tagit körkort för länge sedan och idag: 

”Förr lärde man sig att trycka ned kopplingen innan man bromsade. Eleverna är mer 

miljömedvetna.” 

Några lärare menade att många handledare tycker att det här med miljökörning är ett onödigt 

ont, att det hindrar deras framfart, men att det har blivit klart bättre på senare år. Men i detta 

sammanhang påpekades det också att man inte heller har lyft dessa aspekter lika mycket tidigare 

i utbildningen, och det inte heller fanns någon introduktionsutbildning då de flesta handledare 

själva tog sitt körkort.  

Några lärare sa att det finns skillnader mellan flickor och pojkar, där flickorna blivit mer och 

mer miljömedvetna. Pojkarna har inte samma attityd, även om det finns en förändring som går 

åt rätt håll. Läraren trodde denna könsskillnad finns mellan handledarna också. En lärare på ett 

fordonsgymnasium menade att kunskap om hur motorer fungerar och vad som påverkar 

bensinförbrukningen leder till miljökörning: 

”Våra elever har en helt annan ingång än om man gör denna utbildning på en vanlig 

trafikskola. Körning kanske är macho här, men man kör inte vårdslöst men kanske inte sakta 

och försiktigt heller. Här får man utbildning och körkort som är värda en halvmiljon, de är man 

rädda om. Man kommer att finna fler elever här som förstår eco-driving.” 

5.7. Miljöområdenas effekter 

Flera lärare var tveksamma till om handledaren har blivit mer miljövänlig i sin egen bilkörning 

efter introduktionsutbildningen. Någon sa att det möjligen är så om de tror att de skall tjäna 

pengar på det. Bland lärarna fanns också de som påpekade att det var viktigt att berätta 

skillnaden mellan hur det är idag [med miljökörning] och hur det var då handledaren tog 

körkort. Tyvärr är det också få handledare som följer med på en körlektion, berättade en lärare. I 

följande citat beskrivs detta ytterligare: 

”Vi skulle kunna lära ut till handledarna mer, men ingen har visat intresse för det. Om man 

bara skall köra privat och det kan bli svårt för dom att få med miljödelen. Man kunde dela en 

lektion på fyra personer, då blev det inte så dyrt.” 

Någon lärare trodde att eleven kunde påverka handledaren. Det smittar så att säga av sig så att 

det är inte bara eleverna som har miljötänk. En annan lärare berättade att han har träffat dem 

som har varit på introduktionsutbildningen och sen kommit tillbaka med sina elever till 

trafikskolan och sagt att de kör på ett helt annat sätt idag. En lärare sa att det är könsskillnader: 

en flicka vill lära sig för att hon vill ha de här kunskaperna, medan de flesta av pojkarna vill lära 
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sig för att klara av förarprovet. Man kan motivera en flicka på ett annat sätt, menar läraren, och 

faktiskt prata om miljö.  

En lärare påpekade att för de som redan har utländskt körkort är det svårt att förstå till exempel 

motorbromsning, och många lägger i friläge:  

”Jag brukar säga släpp gasen och så visar jag på hur mycket mindre den drar. Allt påverkar 

eleven, men att tjäna pengar påverkar mest.”.  

Läraren berättade att de flesta deltagare säger om kursen att de bara skall få tre timmar att gå, 

och påpekade vikten av att läraren behöver förstå eleven och kunna prata med dem. Vidare 

menade en lärare att de skulle behöva lära sig mer om olika kulturer.  

Det som är avgörande enligt lärarna för att en elev lär sig att köra miljövänligt är elevens 

medvetenhet, ekonomiska argument, intresset som styr hur du uppfattar och prioriterar, samt 

pedagogiken och samspelet i bilen tillsammans med handledaren. Vidare har handledaren en 

viktig roll och bryr han eller hon sig inte om miljön så påverkar detta elevens övningskörning, 

speciellt om eleven kör mycket privat. Om man bara kör på trafikskola så påverkar 

handledarnas beteenden och uppfattningar i samband med övningskörningen mindre. En lärare 

påpekade att det är en kombination; om det finns ett eget intresse så finns det motivation. Flera 

faktorer påverkar tillsammans, så som elevens bakgrund, skola, föräldrar och vad som uttrycks i 

den allmänna debatten: 

”Är man uppvuxen i en miljö med fyrhjulingar och raggarbilar, de har ju inget miljötänk alls. 

Men den som har en pappa som är skollärare och har haft miljötänk hela livet, det är klart att 

de har det med sig.” 

”Det är den allmänna debatten, om det är modernt. Det är i debatten, allting, i tiden och det är 

lättsålt.” 

5.7.1. Kunskapsinhämtning 

En sammanställning av lärarnas olika uppfattningar om vad/om handledaren skulle minnas av 

miljöområdena från introduktionsutbildningen presenteras i följande punkter (observera att flera 

svarar på hela kursens innehåll):  

 Att man skulle köra miljövänligt 

 Att man kanske kommer att ändra det egna beteendet, dels avseende själva körningen, dels 

genom att avstå bilen vid t.ex. kortare sträckor 

 Möjligtvis motorbromsningen  

 Förhoppningsvis det här med kopplingen 

 Fakta om reaktionssträckan 

 Att de blivit nyfikna då läraren pratat om varvtal  

 Vikten av avsökningen och riskerna och att 1600 personer kör påverkade (film) 

 Att miljöinslagen väckt nyfikenhet att prova om sparsam körning verkligen kan innebära de 

ekonomiska vinster som beskrivits i utbildningen  

 Uppmuntran till att samarbeta med trafikskolan 
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 Kunskap om bättre bilar och att köra på icke-fossila bränslen.  

 

På motsvarande sätt redogörs nedan en sammanställning av lärarnas olika uppfattning om 

vad/om eleven skulle minnas av miljöområdena från introduktionsutbildningen (observera att 

flera svarar på hela kursens innehåll): 

 Hur många rätt de måste ha på teoriprovet 

 Att man inte får tvätta bilen hemma av miljöskäl  

 Om rondell, eller filmen som de såg om alkohol 

 Att läraren visade jorden kanske någon kommer att komma ihåg 

 Körsätt och att man sparar bensin 

 Att läraren hade rätt i att de kommer tjäna pengar genom sparsam körning 

 De flesta eleverna (6 av 10) kommer att komma ihåg att det var något om miljön 

 Eleven minns inget av miljödelen 

 

Några lärare ansåg att för invandrare har handledarnas kulturella bakgrund och språkkunskaper 

betydelse för om/vad de kommer ihåg från utbildningen. Det viktigaste för de som kommer från 

krig är t.ex. i första hand att de överlevt, inte att köra sparsamt. 

5.7.2. Påverkansfaktorer 

En lärare önskade att deltagarna skulle tycka att utbildningen var kul, kanske inte hela tiden, 

men att det inte var ”hur tråkigt som helst i alla fall”. Läraren ville att deltagarna hade lärt sig 

något nytt, att det är en frihet att ha körkort, men att det också innebär en väldigt stor risk. En 

annan lärare påpekade att det kanske är lite långt bort, det här med miljön, och det kanske inte 

ses som så viktigt.  

”Huvudsaken är att barnen kör bra, och får körkort, och då glömmer de nog det om miljö, om 

de (övnings) kör privat.”  

Av de lärare som även hade körlektioner kunde flera se att förälderns körsätt påverkar eleven. 

En påpekade att de invandrade handledarna inte alltid påverkar eleven på rätt sätt när det 

handlar om miljöfrågor.   

En lärare sa att han får respons av elever som gått kursen:  

”Men om det kommer från oss eller från samhället, det är svårt att säga. Förhoppningsvis har 

ju det här en betydelse också, det tror jag faktiskt att det har.” 

En annan lärare menade att vad som påverkar inlärningen beror på intresse och är individuellt.  

Vad som påverkar inlärning kan även ses i ljuset av elevernas ålder: om de lite äldre eleverna sa 

till exempel en lärare att de ofta har startat vid 18 och sedan har det runnit ut i sanden. Mycket 

få av de äldre eleverna är helt gröna och läraren ser oftast ingen könsskillnad, han menar att de 

har fått erfarenheter och har lättare att förstå riskerna och planering runt omkring jämfört med 

en 18-åring. 
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5.7.3. Svårigheter med att lära ut miljöområdena i introduktionsutbildningen 

Nedanstående punkter är exempel på de svårigheter med att lära ut miljökörning som lärarna tog 

upp: 

 En ovan förare har svårt att se långt fram och planera sin körning eftersom han/hon har 

fullt upp med att hantera bilen. 

 Många elever känner att det är skönt att stanna och få ett andrum, för det är så mycket 

som ska läras och man upplever stress. Detta innebär att det kan kännas svårt att som 

lärare gå emot att inte stoppa. 

 Vissa svårigheter med för låga växlar eftersom man skall hoppa över växlar på olika sätt 

för olika bilar. 

 Det finns en svårighet i att man förstår att, men inte varför. Exempelvis att då man 

hoppar över växlar måste man förstå varför man gör det.  

 Risken finns att eleven ligger på en för hög växel och så går det för fort.   

 Det finns ”inget svårt om man är ung”, men om man är äldre och kommer från utlandet 

blir det svårare. 

5.7.4.  Behöver introduktionsutbildningen förändras? 

Beträffande miljödelen sa många av lärarna att de successivt hade utvecklat kursen och tycker 

att de idag var ganska nöjda. Några lärare saknar ett uppdaterat material att använda, exempelvis 

en enkel kortfattad film om eco-driving och miljö. En annan önskar något bra tryckt material, 

exempelvis ett kort med tips på sparsam körning som man skulle kunna dela ut. En lärare 

påpekade att det varit svårt att få tag på material om man inte är medlem i STR, och han berättar 

till exempel att han fick köpa handledarhandboken men inte bildmaterial. 

En lärare önskade lite mer diskussion i grupper och hade det varit mer tid skulle han även 

kunnat ge uppgifter. Här följer ett liknande exempel: 

”Jag skulle kunna tänka mig att prata mer om miljö om Transportstyrelsen skulle ta bort andra 

delar, exempelvis hur uppkörningen går till, det kan dom läsa själva på nätet. Det känns mycket 

mer relevant att prata mer om miljö, det hade varit viktigare. Det är så mycket man skall hinna 

med enligt kursplanen så man hinner inte ha fler diskussioner, eller prata längre tid om viktiga 

områden.” 

Ytterligare en lärare menade att man borde haft möjlighet att pröva exempelvis eco-driving i 

praktiken. Flera uttryckte att tiden för introduktionsutbildningen är lite knapp, och att det är 

stressigt med allt som skall ingå. Andra lärare tyckte dock inte att det skall vara obligatoriskt 

med längre tidspass i introduktionsutbildningen, och menade att det är svårt att få deltagarna att 

stanna kvar ändå.  

En lärare jämförde med att YKB (yrkeskompetensbeviset) för yrkesförare har 7 timmar miljö av 

35 timmar, och föreslog att om man kör upp som privatist borde man ha 2 timmar med miljö 

ihop med riskutbildingen, exempelvis del 1 risk och del 2 miljö. En annan lärare skulle vilja ha 

en förändring av kraven på automat/eller ej automat. De körskolor som vill ha elbilar/hybrid-

bilar, tvingar idag eleverna att ta körkort med villkor automat, och de får då aldrig någonsin 

köra manuellt växlade bilar. Någon föreslog att det skall vara obligatoriskt att handledaren följer 

med på en lektion, medan andra ville undvika ett sådant obligatorium:  
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”Ja, men inte obligatoriskt. Det får inte bli FÖR krångligt. Då kan det bli ”vi struntar i det, vi 

kör i körskola och sen kör vi inget hemma” [för att slippa handledarutbildningen]. Och då får 

vi ingen mängdträning, som vi vill ha.” 

”Då kan de tröttna. Det blir för mycket. Det blir för höga krav [på handledaren].” 

Då det gäller hela introduktionsutbildningen tyckte några lärare att utbildningen borde vara 

gratis, dvs subventionerad av staten. Som ett exempel pekar man på att kommer en hel familj 

med fem personer och det kostar a 450:-/pp,  då blir det en del pengar.  

”Om det hade varit gratis och på arbetstid så hade alla haft råd.” 

” Det kostar för mycket att ta körkort i Sverige. Det är bättre i Danmark där man kan ta ett 

studielån och betala av det.” 

En lärare påpekade att det borde vara mycket mer kring attitydfrågan. Om hur personligheten 

påverkar riskfaktorn ute i trafiken, vilket finns med i riskettan men inte i föreskrifterna när det 

gäller introduktionsutbildningen. En annan lärare önskade lägga in dilemmaövningar men 

påpekar samtidigt att det ju är så mycket information som ska in på de här tre timmarna. Några 

påpekade att grupperna inte bör vara för stora då blir det svårt att få deltagarna att diskutera. 

Någon tyckte att det var ojämn kvalité på kurserna. Någon utbildare hade till exempel hört att 

vissa skolor bara kör två timmar och andra påpekade att några av deltagarna somnar för att det 

är tråkigt. Priset är också olika. Några lärare sa istället att tre timmar är för långt, att två timmar 

räcker. En lärare skulle då korta ned moment 1-10 från handledarboken men behålla miljön för 

det är helt nytt för vissa av handledarna. 

”Ja det skulle vara kortare. Alla klagar och somnar. Det vore bättre med 2 timmar effektivt, det 

hinner man. Miljön skall vara kvar jag skulle ta bort alkohol, trötthet och välja miljö, kurvor på 

landsväg och körställning, körsättet det är jätteviktigt.” 

En lärare påpekar att man skulle börja köra vid 17 år istället, eftersom det kan bli ett långt 

intervall då man inte övningskör, mellan 16 och 18. Läraren menade att det kanske skulle bli 

mer komprimerat med en 17-årsgräns, även om syftet med mängdkörning är bra. Samma lärare 

ser även ett samband med AM-körkort; de som har gått den har ett försprång när det gäller teori. 

Någon menade att det är bra med blandade grupper (elever + handledare) för då får ungdomarna 

höra de vuxna och de vuxna får höra ungdomarna. En annan sa att en annan fördel med att de 

gick ihop var att det kunde få dem att dra åt samma håll. En lärare framförde dock att utbild-

ningen mest handlar om hur man ska vara handledare och att eleverna kan bli eftersatta. Han 

ansåg att det var ett dilemma att kunna prata både till handledare och elever, då det kan bli svårt 

för dem att förstå vem han pratar till. Eleverna behöver ju höra saker och ting från sin sida, 

handledarna från sin. En lärare skulle vilja testa att undvika bildspel och öppna med ”Nu ska ni 

lära era elever att köra bil. Vad vill ni ha reda på, nu och här?” men tillägger att ”men det är 

ju vissa grejer vi måste hålla oss till…”. Då skulle det varit bättre att ha elever och handledare 

var för sig.” 

En lärare påpekade att det är svårt att vet hur mycket deltagarna förstår av det som förmedlas, 

samtidigt som det tar för lång tid för läraren att gå igenom och förklara allt: 

”Det är svårt när det är blandat [olika kulturer/språkkunskapsnivåer]. /…/ Man kan inte dra 

alla över en kam.”  

Samma lärare sa även att utbildningen inte ges på andra språk än svenska. Här görs en jäm-

förelse med teoriutbildning som kan ges på till exempel arabiska och persiska, varför detsamma 

skulle kunna gälla för introduktionsutbildningar. 
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En lärare tyckte att det hade varit bättre att ta en test cirka ett halvår efter att man tagit körkort 

för att visa att man behärskade miljökörningen, eftersom många har erfarenhet och kör eco-

driving, fastän de inte tänker på det. En annan lärare anser att det måste bli någon förändring i 

hela körkortssystemet – det är för mycket ”utbildning - klara provet”, och att det kan man tyvärr 

göra utan att kunna något.  

5.8. Undervisningsplanens betydelse 

Några lärare uttalade att undervisningsplanen är grunden och att utbildningen bygger helt på den 

och att man på den aktuella trafikskolan utvecklar den hela tiden. Andra ser den mer som ett 

dokument till myndigheten som man måste ha, en certifiering på skolan. En lärare ger i citatet 

nedan ett annat förslag på dokumentation till myndigheten: 

”Man borde få filma och sända in det, då blir det ett levande dokument.” 

Någon lärare påpekade att då myndigheten utövar tillsyn sitter de mest och tar tid och bockar av 

i undervisningsplanen. Vidare menade några att det är dyrt för ett litet företag att betala en 

tillsyningsavgift på 20-25.000 per år. Någon hade aldrig fått besök av Transportstyrelsen som 

utför inspektioner av utbildningen och andra önskade att de fått feedback vid inspektionen, 

eftersom de vill veta hur den egna kursen står i förhållande till andra.  

De flesta lärarna tyckte inte att kursplanen var svår att förstå eller översätta till undervisnings-

plan. En lärare var kritisk till hela kursplaneupplägget och tyckte att Sverige skulle följt det 

franska systemet fullt ut, där man har ett obligatorium att vara med på en teori och en körlektion 

samt att ett visst antal avstämningar görs under utbildningen. Men det är bättra att vi har detta 

än ingen som det var innan, var hans åsikt.  

På frågan om miljöinslagen fanns beskrivna i deras undervisningsplan svarade 14 lärare 

jakande, medan en lärare sa att en ny är på väg och att det då kommer att finnas med. De andra 

var inte utbildningsansvariga och visste följaktligen inte helt säkert hur det förhöll sig.  
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6. Resultat - Analys av undervisningsplaner 

6.1. Tillgänglighet 

Av 18 tillfrågade utbildningsanordnare lämnade 16 in undervisningsplaner. Resterande två har 

inte svarat trots flera påminnelser.  

6.2. Syfte och mål 

I kursplanen anges syfte och mål när det gäller miljöområdena att introduktionsutbildningen ska 

”bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten och miljön såväl under 

som efter körkortsutbildningen” (TSFS 2010:127, s. 3). Efter utbildningen ska blivande 

handledare och elev ha fått information om och känna till ”för trafiksäkerheten och miljön 

viktiga faktorer. För detta mål beskrivs syftet att ”… ge blivande handledare och elev fakta och 

råd om hur övningskörningen kan genomföras på ett säkert och miljömedvetet sätt” (TSFS 

2010:127, s. 4). 

I analysen av undervisningsplanerna framgår att sex av planerna anger både syftet att ”främja 

trafiksäkerhet och miljö” och målet att informera om ”för trafiksäkerheten och miljön viktiga 

faktorer”. I en plan nämns målet men inte syftet. I flera av planerna har man formulerat egna 

mål och syften, t.ex.: 

”Hur man planerar och genomför sin körning på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt” 

(mål) 

”Ge elever och blivande handledare fakta och råd hur övningskörningen kan utföras på ett 

miljömedvetet sätt med hänsyn till eco-driving. Effekter av kallstart, tomgångskörning och 

användande av motorvärmare” och ”Ge elev och blivande handledare information om 

vägtrafikens miljöpåverkan när det gäller koldioxid, samt val av transportmedel och underhåll 

av fordonet.” (syfte) 

I en plan anges en rad egenformulerade delmål som i stora stycken inkluderar de 

innehållspunkter (inte mål) som anges i kursplanen. Här följer några exempel: 

”Målet med detta är att elev och handledare skall förstå att:” 

”Var och hur man kan få ytterligare kunskaper. Tillsammans eller var för sig. Att trafiksäkerhet 

/ miljöpåverkan är viktigt och angår oss alla”  

”…ha en attityd som gynnar samspelet och säkerheten i trafiken och där med även miljön” 

”Skall förstå att det var två delar som är viktiga. Uppfyllandet av nollvisionen samt kraven på 

god miljö” 

”Skall vara medveten om att det ur miljösynpunkt inte bara handlar om körning och körsätt. Att 

fordonets kondition utgör grunden för att kunna nå miljökraven. En väl underhållen bil med en 

vettig förare är den kombination som krävs”  

”Inse kallstartens betydelse och därmed motorvärmarens” 

”Bli medveten om trafikens totala miljöpåverkan. Att ’nöjestrafiken’ är en sak och nyttotrafiken 

en annan. Att vi blir tvingade att prioritera” 

”Reflektera över hur Du själv skulle prioritera enligt ovan” 

6.3. Innehåll 

Generellt gäller att tre av de inkomna planerna inte alls nämner något om miljö, sparsam 

körning eller liknande. För dessa är det uppenbart att de inte uppdaterats efter att miljöområdena 
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tillkom i kursplanen. Åtta av planerna har klassificerats som relativt utförliga när det gäller 

miljöområdena, medan resterande fem tar upp miljöområdena men mera begränsat. I en av 

dessa nämns enbart att man använder STR:s film EcoDriving, inget annat. Sammanlagt är det 

således tretton av undervisningsplanerna som innehåller några skrivningar om miljöområdena. 

Av de tretton planerna är det sju som återger samtliga de sex innehållspunkter som anges i 

kursplanen för miljöområdena. De är: 

1. Körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och 

minskade utsläpp av koldioxid. 

2. Effekter av kallstart, tomgångskörning och användande av motorvärmare. 

3. Vård och underhåll av fordon. 

4. Vägtrafikens miljöpåverkan. 

5. Effekter av val av transportmedel. 

6. Var man kan söka ytterligare information om trafiksäkerhet och miljö. 

Bland de resterande sex är det en som beskriver några av innehållspunkterna, men som delmål 

(se citaten ovan under avsnittet ”Syften och mål”) medan i en annan beskrivs några i form av 

syften för avsnittet ”För miljön viktiga faktorer” enligt följande:  

”Ge elever och blivande handledare fakta och råd hur övningskörningen kan utföras på ett 

miljömedvetet sätt med hänsyn till eco-driving. Effekter av kallstart, tomgångskörning och 

användande av motorvärmare” och ”Ge elev och blivande handledare information om 

vägtrafikens miljöpåverkan när det gäller koldioxid, samt val av transportmedel och underhåll 

av fordonet.” 

En av planerna återger bara innehållspunkterna 4 och 6 ovan, men beskriver under 

”Genomförande” att man särskilt berör:  

”de aspekter som kan leda till ett körsätt som minskar bränsleförbrukning och koldioxid 

utsläpp, vägtrafikens miljöpåverkan samt fordon med alternativa bränslen som minskar 

miljöpåverkan”  

Därmed kan den planen också anses omfatta punkterna 1 och 5. I en plan har man med egna ord 

formulerat innehållet som:  

”Betydelsen av en miljöanpassad körning kommer också att ingå” 

”Minska riskerna och kör miljövänligt”,  

”Fördelarna med miljö körningen” och  

”…ger handledare och elever möjlighet att reflektera över sina värderingar i fråga om 

rattfylleri, lagöverträdelser samt synen på miljö körningen”.  

Två av de sex planerna innehåller inga beskrivningar av innehåll när det gäller miljöinslagen. 

6.4. Genomförande 

Ingen av undervisningsplanerna uttrycker några specifika metoder eller tillvägagångssätt för att 

utbilda om miljöområdena. Samtliga utom en har dock på olika sätt och med olika detaljerings-

grad beskrivit vilka pedagogiska metoder, läromedel, media och andra tekniker man använder i 
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undervisningen generellt. I tre fall hänvisar man till ”TVL:s lektionsplanering”, dvs STR:s 

teoretiska verktygslåda utan att beskriva detta närmare. 

De vanligaste metoderna är föreläsningar, PowerPoint-presentationer, frågor och diskussioner, 

men i de flesta planerna anges också värderingsövningar och i något fall grupparbete. Begrepp 

såsom ”Progressiv pedagogik”, ”reflektiv diskussion”, ”rationella argument”, ”emotionell 

påverkan”, ”personlig reflektion”, ”handledarens erfarenhet som bilförare tas tillvara” 

används också. 

De mest preciserade formuleringarna om hur man gör återfinns i två planer: 

”I detta avsnitt [Minska riskerna och kör miljövänligt] blandas föreläsningar och diskussioner 

med frågor som ger handledare och elever möjlighet att reflektera över sina värderingar i fråga 

om rattfylleri, lagöverträdelser samt synen på miljö körningen” 

”Bl.a. ingår en värderingsövning där deltagarna ska ta ställning till olika situationer om 

stoppsträckan och miljön” 

Tolv av planerna innehåller information om vilka läromedel man använder. Där nämns till 

exempel STR:s Handledarboken, kursplanen för B-behörighet, STR:s Verktygslåda, STR:s 

bildspel, olika videofilmer, informationsmaterial från Trafikverket och Transportstyrelsen, VTI-

rapporter, länkar till webbsidor (miljöbil.se, körkortsportalen.se, vti.se, naturvårdsverket.se 

m.fl.). I många av dessa läromedel och länkar tas miljöfrågorna upp. Två av planerna anger 

specifikt att man använder STR:s video ”EcoDriving”. 

 

6.5. Samband undervisningsplaner och genomförande  

När man jämför undervisningsplanernas ambitioner med den verkliga undervisningens innehåll 

enligt observationsstudierna visar det sig att överensstämmelsen varierar mycket. Trots 

variationen kan man se att de skolor som saknar miljöområden i sina undervisningsplaner också 

har brister i miljöområdena i undervisningen, antingen genom att miljöinslag saknas helt eller 

att de är mycket begränsade och helt fokuserade på körsättets betydelse. 

Bland de sju skolor som tar upp samtliga sex innehållspunkter från kursplanen i sina 

undervisningsplaner är variationen stor i hur mycket av detta man faktiskt förverkligar i 

undervisningen. Trots att man nämner alla innehållspunkter varierar den nedlagda tiden från 3 

minuter till 35 minuter. De flesta lägger fokus på körsättets betydelse och nämner kortfattat 

något om övriga innehållspunkter, men flera skolor utesluter en eller flera innehållspunkter helt, 

trots att de tas upp i undervisningsplanen. Typiskt är att inte beröra var man kan söka ytterligare 

information, men flera hoppar också över effekter av val av transportmedel och vägtrafikens 

miljöpåverkan. Under punkten vård och underhåll av fordon är det flera som bara kortfattat 

nämner någon enstaka aspekt, till exempel lufttryckets betydelse. 

Bland de sex skolor som i mer begränsad form nämner miljöområdena i undervisningsplanen är 

också variationen stor i vad undervisningen omfattar. Tidsmässigt varierar undervisningen 

mellan 5 och 35 minuter där fokus för de flesta ligger på körsättets betydelse. Enbart en av dessa 

fem skolor täcker alla sex miljöområden i kursplanen väl. 

Undervisningsplanerna visade sig således vara av mycket varierande innehåll, omfattning och 

detaljeringsgrad. I flera fall har man använt samma mall, men justerat formuleringar efter egna 

lokala tillämpningar och förutsättningar. Det fanns också en stor variation i hur uppdaterade 

planerna var, något som blev tydligt genom det sätt man formulerat till exempel mål, där flera 

hade kvar målen från innan miljöområdena introducerades i kursplanen. Även om man i dessa 
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fall meddelat Transportstyrelsen om uppdateringar (vilket vi inte undersökt) har man alltså inte 

uppdaterat planen för skolans egen användning.  

Det var dock en hel del planer som var väl uppdaterade och som ingående beskriver syfte, mål, 

innehåll, genomförande och läromedel, vilket tyder på att man, åtminstone bland de skolor som 

ingått i undersökningen, i de flesta fall tagit miljöområdena på allvar. En aspekt som är 

uppenbar i analysarbetet är att många skolor är oklara över vad som är syfte, mål eller innehåll. 

Ofta blandas dessa samman och beskrivs under fel rubrik.  

Sammanfattningsvis visar analysen av överensstämmelsen mellan undervisningsplanerna och 

undervisningens innehåll visar en stor variation där flera av skolorna hade en god 

överensstämmelse, medan den i andra skolor var mycket dålig. Många skolor hade höga 

ambitioner i undervisningsplanerna och uppfyllde också dessa i undervisningen men för andra 

skolor var förverkligandet svagt. Det står också klart att undervisningsplanerna sällan uttrycker 

hur de olika innehållspunkternas omfattning balanseras. De återspeglar sällan att fokus i 

undervisningen ligger på körsättets betydelse. 
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7. Teman utifrån samtliga undersökningsmetoder  

I föreliggande avsnitt redovisas analysen av det kvalitativa materialet i sin helhet såsom 

observationer, intervjuer med elever/handledare och lärare samt undervisningsplaner. I denna 

analys har övergripande frågor ställts såsom vilka gemensamma komponenter kan ses, och finns 

det något som sticker ut, och vad kan det i så fall bero på? Redovisningen av teman är både 

beskrivande och diskuterande.  

7.1. Miljöfrågornas prioritet  

Det var stor spridning i hur mycket tid miljöinslagens del i introduktionsutbildningen tog, allt 

från 3 till 35 minuter. Endast några få integrerade miljön i de andra inslagen även om många 

ansåg att det var så de lärde ut. Ofta kom miljödelen i slutet då det inte finns så mycket tid kvar. 

Några utbildare integrerade miljöområdena men de flesta hade ett sammanhållet inslag om 

miljö, ibland med en film. Bredden i variation mellan utbildare bekräftades också i analysen av 

undervisningsplanerna. 

Samtliga utbildare ansåg att miljödelen var viktig men vissa prioriterade andra delar av 

innehållet ibland med argumentet att det kommer eleven ändå att lära sig på teorin. Då förbiser 

man de elever som inte kommer att ta teorilektioner samt handledarnas eventuella behov av 

miljökunskaper. Lärarnas prioritering mellan alla inslag på kursen och mellan de olika 

miljöområdena berodde ofta på om de ansåg det viktigt att det kommer att komma upp på 

proven eller inte. Flera lärare ansåg att det var bara det som framför allt eleverna var 

intresserade av, så vissa kursupplägg bidrog till provfixeringen. 

Vad utbildarna ville uppnå varierade, vissa utbildare hade tonvikten på att lära ut något helt nytt 

andra poängterade att handledaren inte skall lära ut fel. Ett fokus är då att lära handledaren att 

tänka på att själv köra mer miljöanpassat, detta uttalades dock inte explicit. Några poängterade 

att det är viktigt att informera handledaren om skillnaderna från när de tog körkort såsom att 

motorbroms nu avser något annat, vad miljökörning innebär etc. och att man numera 

examineras på detta. Men endast en del fokuserade just på dessa skillnader. Handledarnas 

brister blir tydliga om eleven senare kommer till trafikskolan och har lärt sig fel körteknik vid 

privatkörningen, eller så uppfattar lärarna att privatisterna chansar ett flertal gånger på både 

prov och uppkörning utan att ha lärt sig rätt teknik. 

De flesta kurser hade stort fokus på det första miljöområdet i kursplan, miljökörning, vilket 

kanske också är naturligt då det är just körning de flesta kommer att träna med sin handledare 

och det är viktigt att tekniken med sparsam körning fungerar i privatkörningen. De två näst-

följande miljöområdena togs också upp i de flesta fall upp men mer kortfattat, och en förklaring 

kan vara att de var positivt fordonsrelaterade dvs. handlade om vård och skötsel av fordonet. De 

tre sista miljöområdena nämndes i betydligt mindre grad. En förklaring kan vara att de inte 

normalt tillhör lärarens utbildningsområde och även ifrågasätter bilkörning. Några ansåg att en 

allmän miljöinformation inte hörde hemma här eller redan var ett uttjatat ämne.  

7.2. Inneboende konflikter/tvetydigheter i miljöfrågorna  

Mycket bygger på utbildarens syn på miljöfrågan och det finns en inneboende konflikt i att ta 

körkort och köra bil men inte smutsa ner miljön. Många lärare påpekade att den viktigaste 

motivatorn var att man som förare kan tjäna pengar på att köra sparsamt, medan handledarna 

sällan nämnde detta i intervjuerna. Lärarna kanske talade från egen erfarenhet med bilarna på 

trafikskolan. Många av handledarna körde dock ganska sällan så den ekonomiska vinsten vid att 

exempelvis backa in i parkeringsplats eller att starta bilen en minut senare blir marginellt. Vissa 

miljöbesparingar upplevdes för både lärare och handledare som överdrivna framför allt om man 

samtidigt ofta tvingas stå i köer med motorn på.  
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Flera av lärarna påpekade att miljökörning är aktuellt först vid lektion 8 enligt handledar-

handboken och i början kanske man inte är så mottaglig för detta. Budskapet om integrering 

från första stund blir tvetydig. Vissa svårigheter med miljökörning framkommer i intervjuerna 

med lärare, men dessa nämns inte på någon av kurserna. Det kan till exempel handla om att 

eleven är så kognitivt belastad i början av träningen att de behöver stanna ibland eller att med 

vissa bilar är det svårare att hoppa över växlar. Handledare och elever som bara har kört ett fåtal 

gånger påpekade att de skall köra miljökörning längre fram då de lärt sig det grundläggande i att 

hantera bilen. 

Några lärare påpekade att mycket få handledare kommenterade miljöinslagen och att de tolkade 

det som ett ointresse. Ingen lärare nämnde att det kunde bero på att handledaren blir smärtsamt 

påmind om sin okunskap och vill inte röja den.  

De allra flesta i studien ville vara miljövänliga i sitt privatliv och som förare. Lärarna uppfattade 

att attityder och beteende kommer från värderingar hos eleven, föräldrarna och i samhället. En 

fråga som här uppstår är om det alltid handlar om attityder – kanske handlar det också om 

svårigheter med att lära sig körteknik och förarregler som skiljer sig från tidigare, då hand-

ledarna själva tog körkort. Den som skall vara handledare behöver således i många fall lära om 

eller lära nytt. 

Några av lärarna påpekade att det fanns en könsskillnad så att bland eleverna var flickorna mer 

intresserade och kunniga om miljön. Är det en skillnad i attityden till miljön beroende på genus, 

så att kvinnor är mer angelägna om miljön än män? Då kanske det finns en konflikt i att 

trefjärdedelen av lärarna som skall lära ut är män och på samma sätt är två tredjedelar av 

handledarna män.  

7.3. Pedagogiska utmaningar 

Observationerna visade att alla kurserna genomfördes så att lärarna med hjälp av en PowerPoint 

höll en föreläsning som var relativt komprimerad. Den största delen av tiden var en monolog 

från läraren men flera gjorde föreläsningen levande med egna exempel och erfarenheter. Många 

lärare ställde frågor och i många fall genomfördes korta diskussioner, endast ett fåtal hade 

någon övning.  

Många lärare önskade att de hade haft tid med en annan pedagogik men att det blir för mycket 

att få in på tre timmar. De uppfattade att kursplanen ställer stora krav på innehållets omfattning. 

De skulle inte hinna med alla moment om de inte utgick ifrån Power Point bilder och hade mera 

diskussioner eller övningar. Fokus på kursplanens innehåll blir ett hinder för att ha en pedagogik 

som bättre kunde påverka attityder. 

Detta visade på en motstridighet mellan att man skulle velat ge så mycket mer och att deltagarna 

är ointresserade och inte vill betala eller lägga tid på utbildning. Lärarna upplevde att vissa av 

deltagarna var där för att de måste, istället för att man såg det som något värdefullt för deras 

framtida träning, kanske något de i framtiden kommer att tjäna in. Å ena sidan är introduktions-

utbildningen ett tillfälle för trafikskolor att marknadsföra sig för att få nya elever, å andra sidan 

är det en kurs där man lär handledaren göra det som trafikskolläraren gör. 

Många lärare var duktiga på att göra handledare uppmärksam på svårigheten med att se 

träningen ur elevens perspektiv, att handledaren har en kunskap som de tar för givet och som 

man inte kan förutsätta att eleven kan. Även om man inte vände sig direkt till eleven var syftet 

att eleven även skulle förstå handledarens svårigheter. På samma sätt vände läraren sig till 

eleven för att höra hur handledaren körde för att visa på handledarens betydelse som förebild. 
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Av observationerna framkom att enkla pedagogiska grunder ibland förbisågs såsom att 

deltagarna inte bör vara för trötta, vilket skulle kunna förbättras om man lägger kursen på annan 

tid, hade fler pausar, mer syre och tillgång till mat/fika.  

7.4. Deltagarna är en heterogen grupp 

Deltagarna på introduktionsutbildningarna var en mycket heterogen grupp; olika relationer 

mellan handledare och elev, olika åldrar och därmed förkunskaper, språklig förståelse skiljer sig 

åt, de som skall köra mest privat och de som skall köra mest på trafikskola. Det är därför svårt 

för läraren att anpassa utbildningen till alla deltagare. Det framgick exempelvis av observationer 

och intervjuer att gruppen invandrare inte till fullo förstod undervisningen (därför också svårt att 

få dem att delta i intervju med elever/handledare samt språkförbistringar i intervjuerna). 

Eventuell brist på förståelse kan få stora konsekvenser för handledaren, där man kanske även 

har andra erfarenheter med sig. Sammantaget visade flera av kurserna på bristande 

individanpassning då kurserna inte riktar sig till vissa grupper. 

Introduktionsutbildning kallas ofta för handledarutbildning och just så såg många lärare på 

kursen. En kurs för att i första hand att lära handledarna bli lärare och följa handledarhand-

bokens steg. Det är bra att eleven är med och lyssnar, men oftast är denne passiv. Eleverna sågs 

ofta som ”de medföljande” men det stämmer inte alltid eftersom många elever och handledare 

inte kommer samtidigt och därför kan de inte under kursen utbyta tankar eller dela kursens 

innehåll.  

Många lärare såg privatkörningen som ett komplement till trafikskolan, en mängdträning där 

man kan upprepa det man lärt på skolan. I några få fall förutsatte man att så inte var fallet och 

visade då även en större förståelse för att körkortstagandet kan vara en mycket stor ekonomisk 

påfrestning. Flera lärare önskade att handledaren kunde bidra med mer, genom att till exempel 

vidareutbilda sig i sparsam körning, att vara med på lektioner, att lägga upp en plan, att köra 

regelbundet, att bli en bra pedagog, att förstå riskerna mm. Detta kanske är möjligt för vissa 

medan svårt för andra. Flera av de intervjuade körde då man fick tid och handledarens möjlighet 

att ersätta trafikskolan i regelbundenhet och progression kan vara begränsad. 

Flera lärare trodde att de som var under 18 år inte kommer att minnas så mycket av kursen. 

Många handledare och elever angav också att de inte kommit igång med träningen eller gjort 

någon plan för att det skulle dröja innan de skall ta körkort. Detta medför att 

introduktionsutbildningen och den faktiska träningen separeras mycket i tid.  

7.5. Svårt att tyda miljöeffekter av utbildningen 

De flesta av kursers miljöinslag handlade om hur man praktiskt skulle göra för att köra 

sparsamt; mindre handlade om attityder och minst handlade det om djupare kunskap. I det flesta 

fall handlade det om kortfattad information som kan vara svår att omsätta i praktiken. Det 

syntes inga större skillnader i miljökunskaper före/efter kursen, och det var svårt att skilja på 

vad man kunde redan innan och det som man fick under kursen men många av deltagarna 

mindes att man tog upp miljöfrågorna. Detta tydde på att även om introduktionsutbildningen 

hade väckt ett intresse för miljöfrågorna och sparsamt körsätt, så hade det inte inneburit någon 

självklar väg att gå för att få mer kunskap efter kursen.  

Vad ger studien för besked om attityder hos handledare, elever och lärare? En majoritet av 

lärarna ansåg att miljökörning är viktigt men trodde inte att handledare och elever tyckte att det 

var viktigt, vilket de dock uppgav. De flesta deltagare, i synnerhet eleverna tyckte redan innan 

kursen att miljö är viktigt och att det är bra att det ingår i introduktionsutbildningen men man 

skulle inte vilja ha mer av det. Lärarna kände att ämnet var lite uttjatat och då kursen innehåller 

så mycket annat blir miljön nedprioriterad. Trots att det på vissa kurser var lite om miljö var det 
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få deltagare som saknade något, så frågan är svårtolkad då miljön här konkurrerar med andra 

tips och råd. 

Studiens resultat antyder att handledarna inte var så positivt inställda till introduktions-

utbildningen initialt, men att de efter genomgången utbildning hade ändrat uppfattning i det att 

man påpekade att den var mycket bättre än vad man trodde att den skulle vara. Både handledare 

och elever gav ett gott betyg åt läraren men ansåg ibland att själva upplägget var tröttande. 

Mycket få av deltagarna tycktes veta vad kursen skulle innehålla på förhand, vilket förmodligen 

påverkade deras medverkan och attityd.  
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8. Diskussion 

Det allmänna intrycket utifrån denna studie var att deltagarna i de flesta fall var positiva till den 

kurs de har genomgått, att de flesta mindes att det ingick moment om sparsam körning och lite 

mer om hur man skulle hantera bilen. Både lärare och deltagare ansåg att miljöfrågorna är 

viktiga och ansåg att det var bra att dessa var med i introduktionsutbildningen.  

Handledarna uppgav att de redan innan kursen hade kunskap om miljökörning vilket kanske 

gjorde dem mindre motiverade att lyssna. De upplevde det inte heller så aktuellt just då i början 

av övningskörningen tillsammans med eleven. Möjligen kan detta tolkas som att det upplevs 

som fel tidpunkt (d.v.s. i introduktionsutbildningen) att ta upp miljöområdena innan man 

påbörjat själva övningskörningen. Nästan hälften av deltagarna hade vid tiden för intervjuerna 

inte kommit igång med övningskörningen, och mycket kunskap hinner förmodligen falla bort 

innan det blir aktuellt använda den i praktiken.  

En fråga som uppstod i analysen av det empiriska materialet är hur handledarens egna intressen, 

attityder och beteenden påverkar eleven. Handledaren ska vara ett föredöme dels i deras egna 

sätt att köra bil samt i samband med övningskörningen, och här kan problem uppstå. Likaså 

uppgav en handledare att det är svårt att uppmana eleven att välja annat färdsätt än bil av 

miljöskäl när man själv inte gjorde det. Vilken hänsyn handledaren själv tar till miljön borde, i 

likhet med annan bilkörning, påverka eleven både på ett positivt och negativt sätt (se t.ex. 

Summala, 1996; Bianchi & Summala, 2004; Taubman-Ben-Ari, Mikulincer & Gillath, 

2005; Lahatte & Le Pape, 2008; Scott-Parker, Watson & King, 2009; Brookland, Begg, 

Langley & Ameratunga, 2010). Detta visar också på vikten av introduktionsutbildningen, i det 

att den kan skapa vägledning för handledaren hur övningskörningen ska genomföras, och där 

sparsam körning är en del av det. Med tanke på att många av handledarna tog sitt eget körkort 

innan sparsam körning ingick i körkortsutbildningen blir detta av extra stor betydelse.  

Av observationerna kunde konstateras att miljöområdenas del i introduktionsutbildningen 

varierade stort i de undersökta utbildningarna, allt från 3 till 35 minuter. Sparsam körning var 

det som dominerade i miljödelen medan de delar som inte var direkt kopplade till praktisk 

körträning förekom betydligt mindre. Det kan finnas en inneboende konflikt i att ta körkort och 

träna bilkörning samtidigt som man skall avstå från bilkörning av hänsyn till miljön. Mycket 

tyder på att läraren främst utgår från att i utbildningen skapa motivation hos handledare och elev 

att spara pengar genom just sparsam körning, eller att köra en mera miljöanpassad bil.  

Analysen av undervisningsplanernas visade också på stor variation genom beskrivningen av 

ambitionerna i utbildningen. Huvuddelen av utbildarna beskrev dock alla sex innehållspunkter 

för sparsam körning, främst genom att använda samma mall. Flera undervisningsplaner var inte 

uppdaterade. I några av planerna saknades miljöområdena helt. Variationen i tillämpning var 

också stor, allt från mycket god överensstämmelse till mycket dålig. Det betyder att undervis-

ningsplanerna i vissa fall fungerade bra som beskrivning av den undervisning som faktiskt 

förmedlas, medan de i andra fall inte alls fungerade bra. 

Själva pedagogiken som användes var framförallt föreläsning med hjälp av PowerPoint, vilket 

upplevs av lärarna som den enda effektiva formen för att klara av att få med all information som 

deras undervisningsplan – och indirekt kursplanen – fordrar. Det är osäkert om lärarna förstår 

hur de kan hantera kursplanen; här skulle bättre information och stöd skapa utrymme för en 

utvecklande pedagogik. Flera lärare poängterade att om de hade haft mer tid så skulle de ha 

pratat mer om miljöområdena, men poängterar att det lätt blir ”korvstoppning”. Detta dilemma 

tyder på att det hos utbildaren finns en önskan om en annan pedagogik, men att man upplever 

sig klämd mellan kursplanens omfattning och deltagarnas vilja att betala för mer tid. Eleven 

tycks vara provstyrd medan utbildaren är kursplanestyrd. 
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När introduktionsutbildningen ursprungligen infördes gjordes det som ett resultat av forskning 

kring hur körkortsutbildningen genomfördes i Sverige och analyser av olyckor under övnings-

körning (Gregersen & Nyberg, 2004; Nyberg & Gregersen, 2005). I det ursprungliga förslaget 

till kursplan skulle introduktionsutbildningen förmedla kunskaper om hur körkortsutbildningen 

fungerar och hur man skulle strukturera den för största möjliga säkerhet och effektivitet. Detta 

bedömdes då kunna rymmas under tre timmar. Den dåvarande regeringen menade dock att man 

skulle lägga till utbildning om de viktigaste riskerna i trafiken, dock utan att förlänga tiden. Till 

detta har sedan kommit inslagen om miljö, vilket inneburit att innehållet i hela introduktions-

utbildningen, till sin omfattning kraftigt överskrider vad som är möjligt att genomföra under tre 

timmar. Detta förhållande tvingar många utbildare att prioritera innehållsdelar och att välja 

pedagogiska metoder som inte är optimala. Detta framgår tydligt av undersökningens resultat.  

Generellt sett kan man konstatera att problematiken med mycket stoff inte bara finns i 

introduktionsutbildningen. Ambitionen att inkludera mycket innehåll i de två riskutbildningarna 

har också varit hög och det finns en risk att detta tvingar fram oönskade prioriteringar av 

innehåll eller användning av pedagogiska metoder som inte är optimala exempelvis monologer, 

överanvändning av Power Point bilder och få diskussioner.  

Innebörden av detta blir att den svenska körkortsutbildningen har tre obligatorier där kraven på 

mängden innehåll är omfattande, men där kurserna inte alls knyts samman och i många fall 

genomförs av olika lärare. 

När det gäller metoder för att lära ut just sparsam körning finns det lite samlad kunskap kring 

detta, menar Andriey och Saint Pierre (2012). Metodiken kan exempelvis bestå av att utbildaren 

lär ut några enkla tips, eller i form av praktiska övningar med teknikutrustade fordon. För-

fattarna menar att det finns ett kunskapsbehov om vilken metod som är mest effektiv, speciellt 

vad gäller unga förare. Vidare lyfter författarna att det är av vikt att undersöka utbildningens 

långtidseffekter, beroende av just utbildningsmetod.  

För att försöka ändra attityder och därmed beteende behövs andra metoder samt en större 

individanpassning. Det finns en svårighet i att hantera en mycket heterogen deltagargrupp, så 

som handledare med olika utbildning och erfarenhet, elever i olika åldrar och deltagare som i 

olika grad kommer att använda trafikskolornas utbildning. Den faktor som var mest alarmerande 

i föreliggande studie var att den visar att man kan genomgå introduktionsutbildningen och få 

klartecken att övningsköra privat, trots att man förstått väldigt lite av utbildningen.  

Många handledare och elever tycktes ändå vara relativt nöjda med innehållet och framförandet 

av utbildningen. Handledarna uttryckte inget stort intresse av att få stöd i dagsläget för att lära ut 

sparsam körning till sin elev, utan uttryckte att detta kunde man ta reda på senare. Det kan också 

vara svårt att ställa frågor under själva utbildningen, då dessa kanske uppkommer senare i 

samband med att man börjat övningskörningen.  

Av de bakomliggande faktorerna såsom ålder kunde vi i denna studie se att de yngre deltagarna 

var mer kunniga i miljöfrågorna än de äldre, men inte då det gällde specifikt kör- eller fordons-

relaterad kunskap. Att äldre lärare möjligen skulle vara mindre miljöintresserade kunde vi inte 

observera, såsom framkommit i en tidigare utvärdering (Rewir AB, 2004). I föreliggande studie 

är män överrepresenterade både som lärare och handledare. Att kvinnor är mer miljömedvetna 

och har ett beteende som är mer miljövänligt avseende transporter visar tidigare forskning 

(Polk, 2003). Denna relation kan vara av intresse att utforska vidare. 

Det är mycket svårt att uttala sig om effekterna av miljöområdena i introduktionsutbildningen, 

dels för att utbildningarna är mycket varierande, dels för att deltagarna har svårt att urskilja vad 

de kunde innan och vad utbildningen gav. För att få ett tydligare svar på frågan kunde man 

återkomma till eleven och handledaren då de tagit körkort för en uppföljning.  
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Vid samtal med handledarna framkom att introduktionsutbildningen kan ha ett lågt anseende 

och upplevs som något man måste genomföra, vilket torde innebära negativa förutsättningar och 

därmed negativa effekter på hela utbildningen, inklusive miljöområdena. Därför borde 

introduktionsutbildningens värden marknadsföras bättre av Transportstyrelsen så att deltagarna 

vet vad de kan förvänta sig och till exempel förbereda eventuella frågor.  
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9. Slutsatser och förslag på åtgärder 

Utvärderingens slutsatser redovisas i nedanstående punkter: 

 Miljöområdenas del i introduktionsutbildningen varierade stort i de undersökta 

utbildningarna, allt från 3 till 35 minuter. Att enbart räkna tiden ger dock inte helt 

rättvisa, utan det är lärarens engagemang och pedagogik som är av vikt. Undervisnings-

planernas beskrivning av ambitionerna i utbildningen varierar också kraftigt, vilket 

bekräftade den stora bredden. 

 Pedagogiken var i samtliga fall föreläsning med PowerPoint. De flesta utbildare hade ett 

genomarbetat undervisningsmaterial och cirka hälften försökte trots tidspress skapa 

dialog. I de flesta fall låg miljöfrågorna i ett eget avsnitt; endast några få integrerade det 

under hela utbildningen. Svårigheten för läraren var att mycket skulle hinnas med under 

de tre timmar som stod till förfogande. 

 Överlag uppskattades lärarens förmedling av deltagarna. Det blev dock i många fall 

pedagogiskt enahanda trots att några utbildare använde övningar, något som oftast 

också är bättre för att påverka attityder. Det omfattande innehållet gör att mycket fakta 

måste pressas in på 3 timmar, samtidigt som 3 timmar är långt för många deltagare en 

kväll efter jobb eller skola.  

 De flesta handledare och i något mindre grad eleverna mindes, några månader efter 

utbildningen, att man hade pratat om miljöaspekter. Däremot vad man tagit upp var mer 

oklart. I första hand var det miljöområdet om körsättets betydelse som man mindes, 

men även miljöeffekter vid start och stillastående samt underhåll av bilen. Däremot 

mindes man mindre av de miljöfrågor som ingår i miljöområdena ”Vägtrafikens 

miljöpåverkan”, ”Effekter av val av transportmedel” och ”Var man kan söka ytterligare 

information om trafiksäkerhet och miljö”. Detta är inte direkt kopplade till övnings-

körning och var också områden som mera sällan fanns med i utbildningen.  

 Introduktionsutbildningen tycks utifrån studiens resultat ha ett något dåligt rykte initialt, 

som någonting man måste göra fast man inte har behov av den, men de flesta av 

deltagarna var i efterhand relativt nöjda. Både handledare och elever var positiva till att 

miljöinslag ingick i utbildningen. Majoriteten har för avsikt att köra miljövänligt, men 

om detta beror på kursen eller annan påverkan är svårt att uttala sig om.  

 Någon förändring av handledarens körbeteende, med avseende på sparsam körning 

kunde inte utläsas efter kursen. Däremot ansåg både handledare och elev att de redan 

tog hänsyn till miljön genom val av andra transportmedel då sådana fanns att välja på. 

 Deltagarna är ofta en mycket heterogen grupp vilket gör det svårt att individanpassa 

undervisningen. Läraren vänder sig oftast i huvudsak till handledarna men bortser 

ibland från att det i de flesta fall är enda gången handledarna får utbildning för denna 

roll. Det kan vara svårt att individanpassa denna korta utbildning men med en större 

dialog kan kunskapsluckorna upptäckas och fyllas lättare.   

 Den deltagargrupp som vi förmodar hade svårast att tillgodogöra sig utbildningen var de 

med sämre kunskaper i svenska då utbildningarna i samtliga fall bedrevs på svenska. I 

vissa fall hade deltagaren med en tolk till hjälp. Intyget utdelas efter genomgången kurs 

men utan krav på att handledare eller eleven har förstått någonting alls av kursen.  
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Förslag till åtgärder och fortsatt forskning redovisas i följande punkter: 

 Ett första nödvändigt steg är att se till att alla förstår undervisningens språk. 

Introduktionsutbildning på andra språk än svenska ser vi som nödvändigt på samma sätt 

som den obligatoriska riskutbildningen. 

 Handledarhandboken (STR, 2013) ingår i ett flertal av de observerade kurserna eller går 

att köpa. Cirka hälften av deltagarna hade dock inte kommit igång med körträningen 

efter två månader och mycket få hade gjort en plan för sin övningskörning, vilket tyder 

på att man inte utnyttjar Handledarhandboken tillräckligt. Boken skulle därför behöva 

marknadsföras bättre så att fler utnyttjar den som stöd, inte minst när det gäller sparsam 

körning.  

 Läraren skulle behöva mer stöd i att kunna välja annan pedagogik. Den vägledning för 

utbildare för introduktionsutbildningen som utkom 2005 av Trafikverket har inte 

uppdaterats sedan miljöområdena tillfördes, varför en uppdaterad version efterlyses och 

som kan spridas till utbildare. Även en kort engagerande film eller faktahäfte om 

vägtrafikens miljöpåverkan, alternativa transportsätt och vidare information borde vara 

tillgänglig för alla utbildare att använda och sprida – d.v.s. de områden som utifrån 

studiens resultat är de som flera av utbildarna i liten omfattning tar upp i under-

visningen.  

 Bättre marknadsföring av introduktionsutbildningens syfte och innehåll skulle kunna 

förbättra förutsättningarna och motivationen att delta mer aktivt i utbildningen överlag, 

vilket även påverkar hur miljöområdena tas emot. Att utveckla internetsidor hos berörda 

myndigheter kunde vara ett medel att skapa en löpande dialog med utbildare, hand-

ledare och elever. Här kunde också utvärdering av de obligatoriska utbildningarna ske 

löpande och utökad information och stöd lämnas. 

 Det finns en miljökonflikt i behovet att mängdträna miljökörning och att köra så lite 

som möjligt. Här kunde träning av sparsam körträning i simulator spela en viktig roll. 

Vidare forskning är önskvärd om hur en effektiv simulatorträning kunde genomföras på 

bredare front, både för elev och handledare. 

 Då det är ett stort material som oftast pressas in på tre sena timmar ser vi en möjlighet 

till förbättring i att dela upp utbildningen på två tillfällen. Vidare forskning skulle kunna 

utvärdera om ett första tillfälle före övningskörningen och sedan ett andra tillfälle vid en 

tidpunkt då flertalet kommit igång med övningskörningen är lämpligt. Detta kunde 

också motverka en tendens att förkorta/hoppa över pauser på de tre timmar som idag 

utförs sammanhållet. 

 En uppdelning i två utbildningstillfällen (se ovan) skulle även kunna innebära att 

handledaren i det andra tillfället deltar under en körlektion för att i praktiken studera 

lärares pedagogik och hur man kör sparsamt. Denna del skulle även kunna innehålla 

andra moment från introduktionsutbildningen. Upplägget innebär även en ökad 

individanpassning, eftersom läraren kan rikta sig direkt till den aktuella handledare och 

dennes elev. Fortsatt forskning med en försöksverksamhet och utvärdering av detta 

föreslås.  
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 Ambitionerna i kursplanerna för den nuvarande svenska körkortsutbildningen är mycket 

höga och bygger till mycket stor del på modern forskning. Risken att dessa höga 

ambitioner leder till ”korvstoppning” och svåra undervisningsförhållanden för lärare är 

stor eftersom omfattningen på de obligatoriska momenten är begränsad. Till detta 

kommer att möjligheterna att mäta måluppfyllelse för många av målen i provet är 

begränsade, vilket ökar sannolikheten att man klarar provet utan att man har de 

kompetenser som behövs. Vår bedömning är därför att det svenska körkortsutbildnings-

systemet behöver ses över i grunden. Vidare forskning behövs också för att utbildning-

en skall bli mer effektiv och möjlig att tillgodogöra sig. En av de frågor som bör 

adresseras är konsekvenser av och åtgärder mot utbildning där läraren känner sig styrd 

av kursplanen samtidigt som eleven är provstyrd.  

 Det är lätt vid en utvärdering att ställa fler krav på handledaren, eleven eller utbildare att 

med små resurser ge mer. Vi vill därför påminna om de som kanske varken har tid eller 

pengar att ta körkort. Ett möjligt komplement till introduktionsutbildningen som kunde 

diskuteras är att som i Norge förlägga en utbildning i allmän trafikkunskap på 

gymnasienivå (trafikalt grundkurs, 17 timmar), alternativt inom annan utbildning. Detta 

skulle kunna ge en avgiftsfri kunskapsgrund för flertalet att bygga vidare på för olika 

körkort och där miljöfrågorna skulle kunna ges ett större utrymme.  
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Observatör:…………………………………………………………………………………….. 

 
Datum:………………………veckodag:………………………Tid:………………………… 

 

Ort:……………………………………………………………………………………………… 

 

Anordnare: ……………………………………………………………………………………... 

 

Utbildare/lärare:………………………………………………………………………………… 

 

 

Antal elever……………………     Kvinnor:………………….....   Män:…………………….   

Uppskattade åldrar:………………………….. 

 

Antal handledare………………      Kvinnor:…………………..   Män:………………………  

Uppskattade åldrar:…………………………. 

 

Kort beskrivning av gruppen 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

Kort beskrivning av lokal och 

utrustningsmöjligheter:…………………………………………………………………………

…………………….  

 

.…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………...

.............................................................................. 

 

 

Övrigt:…………………………………………………………………………………………...

............................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Schematisk överblick    (sätt x om det förekommer och tid om det går i gällande 

ruta)  
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VAD?   

 

………………

….. 

 

HUR? 

Körsättets 

betydelse 

för att 

minska 

förbrukning

en av 

drivmedel, 

lägre 

bränslekost

nader och 

minskade 

utsläpp av 

koldioxid 

Effekter av 

kallstart, 

tomgångskö

rning och 

användande 

av 

motorvärma

re 

 

Vård 

och 

under

håll av 

fordon 

 

Vägtrafik

ens 

miljöpåve

rkan 

 

Effekter 

av val av 

transport

medel 

Var man 

ska söka 

ytterligar

e 

informati

on om 

trafiksäk

erhet och 

miljö 

 

Föreläser 

 

      

Film 

 

      

Diskussion/inte

raktion  

 

      

Gruppövningar  

 

     

Frågor till 

elever  

 

 

     

Frågor till 

handledare 

 

 

     

Ger konkreta 

exempel 

 

      

Fakta/statistik 

 

      

Annat?  

 

      

Anteckna med några punkter vad som sägs under respektive delområde
       

 
1. Körsättets betydelse för att minska förbrukningen av drivmedel, lägre 

bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid 

 

..............................................................................................................................................................................................

..................................................................................... 

 
..............................................................................................................................................................................................

..................................................................................... 
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..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................... 

 

 
2. Effekter av kallstart, tomgångskörning och användande av motorvärmare 

 

..............................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

 

..............................................................................................................................................................................................

.................................................................................. 

 
..............................................................................................................................................................................................

.................................................................................... 

 

 
3. Vård och underhåll av fordon 

 
..............................................................................................................................................................................................

.................................................................................. 

 
..............................................................................................................................................................................................

..................................................................................... 

 
.........................................................................................................................................................................................

.................................................................................... 

 
4. Vägtrafikens miljöpåverkan 

 
.........................................................................................................................................................................................

........................................................................ 

 
.........................................................................................................................................................................................

......................................................................... 

 
.........................................................................................................................................................................................

........................................................................... 

 

 
5. Effekter av val av transportmedel 
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...........................................................................................................................................

...................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………... 

 

 
6. Var man ska söka ytterligare information om trafiksäkerhet och miljö 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................... 

 
.........................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 
.........................................................................................................................................................................................

............................................................................ 

 

 

 
Sammanfattning 

 
7. Uppskattad sammantagen tid för miljöinslagen: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
8. Fokus i miljöinslagen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 
9. Totalt: Hur är miljödelen i förhållande till övrigt/ balans och prioriteringar, 

något speciellt? lyft fram det positiva 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………. 
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Lektionsuppläggning vid Eco-intro   
 

Kod: 

Datum:  

Skola:  

Lärare:  

Observatör: 

 

 Acceptabelt Förbättras Saknas 

Undervisningsstruktur    

visar dagens kursinnehåll    

förklarar syfte och mål    

förklarar regler för interaktion    

lektionslängd    

pauser    

lokaler och bordsplacering    

annat    

    

Undervisningsmaterial    

genomarbetat 

material/övningar 
   

böcker    

träningsuppgifter    

powerpoint    

whiteboard    

filmer    

annat    

    

Undervisningsklimat    

använder elevernas namn    

anpassa till elevens nivå    

visar respekt för eleven    

använder humor    

skapar ögonkontakt    

visar förtroende, ”högt i tak”    

annat    
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Effekterna av miljöinslagen i introduktionsutbildningen för privat 

övningskörning - intervjuguide handledare  

Intervjuare: 

Utbildningstillfälle/ intervjuad:  

…………………………………………………………………………………………. 

Jag ringer för Christina Stave, forskare på VTI som var med då du gick introduktionsutbildningen för 

körkort 

Jag hoppas du vill ställa upp och göra en telefonintervju nu? (Den tar ca 15 minuter) 

 

Är det okej att jag spelar in intervjun, då jag inte hinner skriva allt samtidigt?  

Sätt på bandspelaren 

Vad du säger kommer inte att kunna kopplas till just dig – materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

 

Jag kommer att ställa lite frågor kring den introduktionsutbildning som du nyligen genomgått, med 

fokus på det som togs upp om miljö och bilkörning.  

………………………………………………………………………………………………… 

A. Bakgrundsfrågor 

1. Har ni hunnit börja övningsköra sedan ni gick introduktionsutbildningen? 

2. Om ni börjat övningsköra, hur ofta blir det, ungefär 

3. Finns det något som hindrar att ni börjat?  

4. När fick ni handledarintyget, alla tillstånd som behövs?  

5. Har ni lagt upp en plan på vad ni skall öva och hur ofta ni skall köra?  

6. Har ni följt Handledarboken?  

7. Har ni en miljöbil? Övningskör ni med den? (om ej, varför?) 

8. Vad förväntade du dig att få ut av introduktionsutbildningen? Fick du det?  

9. Varför valde du just denna utbildare? (Ex ingen körskola, skall bara köra privat, pris) 

 

B. Introduktionsutbildningen 

Om vi ska börja prata lite om den introduktionsutbildning som du och din elev nyligen gått… 

1. Minns du om det i introduktionsutbildningen togs upp saker som handlade om 

miljö?  

Om Ja = Vad, i så fall? 

Om Nej=Vad känner du till redan innan om bilkörning och miljö?  
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Kan du berätta något för mig hur man gör för att: 

a) Köra sparsamt (eco-driving) 

b) Hantera bilen vid start eller stillastående för att spara miljön  

c) Vårda och underhålla bilen för att spara på miljön 

Kan du berätta för mig om: 

d) Vad växthuseffekten är och hur hör den ihop med bilkörning?  

e) Skulle du uppmana din elev att inte ta bilen av miljöskäl?  

f) Var du skulle söka efter information om övningskörning och miljö?  

 

2. Tycker du att det är viktigt att miljöfrågorna tas upp i introduktionsutbildningen? 

3. Saknades något om miljö i introduktionsutbildningen - Vad?  

 

4.  Vad tycker du om själva undervisningen i sin helhet? 

a) Lärarens sätt att lära ut?  

b) Samtal och dialog?  

c) Övningar?  

 

5.  Har du och din elev samma syn på det här med miljöaspekterna när det gäller 

bilkörning?  

Om ja, kan du ge exempel? 

Om nej, kan du ge exempel? 

 

C. Sparsam körning i praktiken 

 

6. Har du och din elev tänkt på miljöfrågorna nu i början på övningskörningen?  

7. Känner du dig beredd att träna på sparsam körning med din elev framöver? Om 

nej, varför inte?  

 

8.  Skulle du vilja ha hjälp/stöd för att lära ut sparsam körning? (Vad?) 

9. Tror du att du kommer ta möjligheten att vara med på någon körlektion och 

studera hur trafikläraren arbetar? Varför/varför inte?  

- Tycker du att den möjligheten är bra?  

10. Vem är det som är mest angelägen om att ni skall övningsköra, du eller din elev? Vad 

beror det på, tror du?  
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D. Effekter  

 

11.  Tror du att din elev i framtiden kommer att köra med miljöhänsyn?  Vad får dig att 

tänka det?  

12. Har introduktionsutbildningen påverkat din egen bilkörning vad gäller 

miljöpåverkan? Om ja, kan du ge exempel? Om inte, varför 

 

E. Allmänt om miljöfrågor 

 

13.  Är miljöfrågor något som du tänker på i din vardag (alltså inte enbart när det gäller 

bilkörning)?  

14. Väljer du någon gång bort bilen och tar annat färdmedel för miljöns skull, t.ex. 

välja kollektivtrafik eller cykling?  

15. Vilken sorts drivmedel vill du ha till bilen du kör om 10 år? Ex elbil?  Varför? 

 

D. Uppgifter om handledaren 

16. Notera om man/kvinna, 

17. När är du född?  

18. Har du flera elever?  

19. Har du handlett tidigare? 

20. Hur länge har du haft körkort?  

21. Har du lärt dig köra bil i annat land är Sverige, vilket?  

22. Hur mycket kör du i genomsnitt, t.ex. under en vecka (utöver övningskörningen)?  

23. Var bor du, på landsbygden, småstad, förort, eller i storstad?  

Är det något annat som du vill tillägga, eller som du tycker att jag borde ha frågat om? 

 

 

Tack för att du ställde upp på att bli intervjuad, lycka till med körkortsträningen! 
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Effekterna av miljöinslagen i introduktionsutbildningen för privat 

övningskörning - intervjuguide elev 

Intervjuare:  

Utbildningstillfälle/intervjuad:  

…………………………………………………………………………………………. 

Jag ringer för Christina Stave, forskare på VTI som var med då du gick introduktionsutbildningen för 

körkort 

Jag hoppas du vill ställa upp och göra en telefonintervju nu? (Den tar ca 15 minuter) 

 

Är det okej att jag spelar in intervjun, då jag inte hinner skriva allt samtidigt?  

Sätt på bandspelaren 

Vad du säger kommer inte att kunna kopplas till just dig – materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

 

Jag kommer att ställa lite frågor kring den introduktionsutbildning som du nyligen genomgått, med 

fokus på det som togs upp om miljö och bilkörning.  

………………………………………………………………………………………………… 

A. Bakgrundsfrågor 

1. Har ni hunnit börja övningsköra sedan ni gick introduktionsutbildningen? 

2. Om ni börjat övningsköra, hur ofta blir det, ungefär?  

3. Finns det något som hindrar att ni börjat? 

4. När fick ni handledarintyget, alla tillstånd som behövs?  

5. Har ni lagt upp en plan på vad ni skall öva och hur ofta ni skall köra 

6. Har ni följt Handledarboken?  

7. Har ni en miljöbil? Övningskör ni med den? (om ej, varför?)  

8. Vad förväntade du dig att få ut av introduktionsutbildningen? Fick du det? 

 

B. Introduktionsutbildningen 

Om vi ska börja prata lite om den introduktionsutbildning som du och din handledare nyligen 

gått… 

1. Minns du om det i introduktionsutbildningen togs upp saker som handlade om 

miljö?  

Om Ja = Vad, i så fall?  

Om Nej= Vad känner du till redan innan om bilkörning och miljö?  
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Kan du berätta något för mig om hur man gör för att: 

a) Köra sparsamt  

b) Hantera bilen vid start eller stillastående för att spara miljön  

c) Vårda och underhålla bilen för att spara på miljön Nej jag har det inte huvudet 

Kan du berätta för mig om: 

d) Växthuseffekten och bilkörning? 

e) Vilka alternativ du ser istället för att ta bilen då du tagit körkort?  

f) Var du skulle söka efter information om övningskörning och miljö? 

  

2. Tycker du att det är viktigt att miljöfrågorna tas upp i introduktionsutbildningen? 

 

3. Saknades något om miljö i introduktionsutbildningen - Vad?  

 

4.  Vad tycker du om själva undervisningen i sin helhet? 

a) Lärarens sätt att lära ut?  

b) Samtal och dialog?  

c) Övningar? 

 

5.  Har du och din handledare samma syn på det här med miljö och bilkörning?  

Om ja, kan du ge exempel?  

Om nej, kan du ge exempel? 

 

C. Sparsam körning i praktiken  

 

6.  Har du och din handledare tänkt på miljöfrågorna nu i början på 

övningskörningen?  

 

7.  Känner du dig beredd att träna på sparsam körning framöver? Om nej, varför inte?  

 

8.  Skulle du vilja ha hjälp/stöd för att lära mer om sparsam körning? (Vad?) 

9. Tror du att din handledare kommer att vara med på någon körlektion om ni väljer 

att ta det framöver? Varför/varför inte?  

- Tycker du att den möjligheten är bra? Varför/varför inte?  
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10. Vem är det som är mest angelägen om att ni skall övningsköra, du eller din 

handledare? Vad beror det på, tror du?  

 

 

D. Effekter  

 

11.  Tror du att du i framtiden kommer att köra med miljöhänsyn?  Vad får dig att tro 

det? 

 

12. Tror du att introduktionsutbildningen påverkade din handledare vad gäller 

bilkörning och miljön? Om inte, varför?  

 

 

E. Allmänt om miljöfrågor 

 

13.  Är miljöfrågor något som du tänker på i din vardag (alltså inte enbart när det gäller 

bilkörning)?  

 

14.  Tänker du på miljöfrågorna då du skall åka någonstans, t.ex. välja tåg istället för flyg 

eller bil?  

 

15.  Vilken sorts drivmedel vill du ha till bilen du köra om 10 år? Ex elbil?  

 

D. Uppgifter om eleven 

16. Notera om man/kvinna 

17. När är du född?  

18. Har du något annat körkort?  

19. Hur många handledare har du? (vilka?)  

20. Var bor du, på landsbygden, småstad, förort, eller i storstad? 

21. När förväntar du dig vara klar för uppkörning?  

 

Är det något annat som du vill tillägga, eller som du tycker att jag borde ha frågat om? 

 

 

Tack för att du ställde upp på att bli intervjuad - Lycka till med körkortet!  
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Effekterna av miljöinslagen i introduktionsutbildningen för privat 

övningskörning - intervjuguide utbildare  

Intervjuare:  

Intervjuad:  

Utbildningstillfälle:  
 
Intervjuaren ha i bakhuvudet:  
 

 Intervjun är en fördjupning av observationen – kom ihåg att i intervjun relatera till den 
nyligen observerade utbildningen 
 

 Bara fråga om de moment som togs upp under den observerade utbildningen. Det som ev 
inte togs upp under det observerade utbildningstillfället kan vi ställa frågor om, tex om det 
är något de skulle vilja ha haft med osv. 
 

 Effektmått: Kunskaper/Attityder/Beteenden (intentioner) 
 

 Förklarande faktorer: 
o Individens allmänna värderingar om miljö och miljöfrågor 
o Betydelsen av kunskapsförmedling/pedagogik (utbildarens roll) 
o Utbildarens bakgrund (t.ex. ålder, kön, utbildning) 

…………………………………………………………………………………………. 

Först och främst vill jag tacka för att du ställer upp på intervjun!  

Jag undrar också om det är okej att jag spelar in intervjun på diktafon, för mitt minnes skull?  

Sätt på bandspelaren 

Det kommer alltså inte att kunna kopplas till just dig, eller till din trafikskola/kursanordnare – 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Jag kommer att ställa lite frågor kring introduktionsutbildningen med fokus på 

miljöinslagen, dvs momentet ”för trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer” i kursplanen och 

som infördes 2010. Dessa miljöinslag har ju inte funnits med så länge i själva 

introduktionsutbildningen, så det är det jag vill ställa lite frågor kring, vad du tycker om detta 

moment och hur du tycker att det funkar i undervisningen osv. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A. Bakgrundsfrågor 

Först tänkte jag bara ställa några bakgrundsfrågor om dig och lite om trafikskolan 

1. Hur länge har du arbetat med trafikutbildning?  
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2. Är du trafiklärare? 

3. Har du även körlektioner/praktisk utbildning?  

4. I hur stor omfattning undervisar du i introduktionsutbildningen?  

5. Vad använder din trafikskola för bilar? (Bilmärke, årsmodell, speciell utrustning, typ av 

bränsle…)  

 

B. Lärarens syn på miljö och utbildningens miljöinslag 

Om man tänker på miljö generellt… 

1. Kan du berätta lite om hur du själv ser på miljöfrågor i din vardag?  
 

2. Kör du själv sparsam körning? 
 

3. Vad tycker du om att det har införts miljöinslag i introduktionsutbildningen? 
 

C. Hela utbildningens upplägg 

Om vi skulle gå in lite på introduktionsutbildningens upplägg… 

6. Har du gått någon utbildning inför införandet (2010) av miljöinslagen i 

introduktionsutbildningen?  

7. Hur har du gjort för att lägga upp utbildningen? Använder du något hjälpmedel? Vad 

tycker du om dessa hjälpmedel?  

8. Hur har du tänkt i prioriteringen mellan miljöinslagen och annat i 

introduktionsutbildningen.  

 

D. Miljöinslagen 

Hur ser du på respektive moment? Om ej med, varför? Prioritet mellan dem. Är det svårt 

att förmedla några av dessa delarna? 

1. Körsättets betydelse för att minska förbrukningen av drivmedel, lägre 

bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid.  

2. Effekter av kallstart, tomgångskörning och användande av motorvärmare  

3. Vård och underhåll av fordon.  

4. Vägtrafikens miljöpåverkan.  

5. Effekter av val av transportmedel.  

6. Var man ska söka ytterligare information om trafiksäkerhet och miljö 

7. Hur stor omfattning har miljöfrågorna i proven? 

a) teoriprovet,  

b) uppkörningen  

 

E. Handledarens roll 
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Handledaren har ju en viktig roll om eleven ska övningsköra mycket privat… 

1. Hur ser du på att handledaren skall ”lära sig att lära ut”? Finns det t.ex. svårigheter 

och i så fall vilka? 

2. Vad är det viktigaste en handledare bör tänka på, enligt dig?  

3. Brukar elever och handledare var samstämmiga i sin syn på/attityder till just 

miljöinslagen?  

 

E. Effekter 

Jag funderar på hur du ser på möjligheten till att miljöinslagen i utbildningen faktiskt får 

effekt, dvs  om elever – och handledare –kommer att anpassa sitt körsätt utifrån miljötänk...  

1. Har du någon uppfattning om att även handledarna börjar köra bil utifrån ett 

”miljötänk” efter introduktionsutbildning/övningskörning med eleven – dvs har 

utbildningen fått effekt även för handledarna? 

 

2. Vad är avgörande för att eleven lär sig att köra miljövänligt? (elevens egen 

inställning, handledarens inställning, utbildningens upplägg, utbildarens pedagogiska 

förmåga, att eleven även tar körlektioner på trafikskola osv).  

 

3. Vad tror du att din undervisning kan få för effekt, vad tror du att handledare resp. 

elev mins av utbildningen?  

 

4. Om utbildaren tidigare svarat att hon/han även har körlektioner:  

a) Ser du effekterna av introduktionsutbildningens miljöinslag i elevers 

körlektioner på trafikskola?  

b) Hur är det med de äldre?  

c) Finns det några svårigheter med att lära ut miljöinslag i samband med 

körlektioer på trafikskola? Kan du ge exempel? Vad kan sådana svårigheter bero 

på, och hur hanterar man sådant?  

 

G. Förändringsbehov 

1. Ser du några behov av förändringar i utbildningen vad gäller miljöinslagen?  (t.ex. 

omfattning, inriktning, pedagogiska redskap, mer målgruppsbaserat osv) 

2. Ser du något annat i introduktionsutbildningen som borde förändras för att 

förbättra? 

(ex: Flera pass, mindre grupper, elever/handledare för sig, även praktiska övningar, mer 

fokus på risker osv.)  
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H. Undervisningsplanen  

Slutligen vill jag ta upp frågor kring undervisningsplanen….. 

1. Använder du/ni er av er egen undervisningsplan i utbildningen? (Dvs ses den som 

ett stöd för utbildningen?) Varför/varför inte?  

2. Är det svårt att förstå och översätta kursplanen? 

3. Finns miljöinslagen beskrivna i undervisningsplanen: (varför finns de inte med?) 

Det var mina frågor, men är det något annat som du vill tillägga, eller som du tycker att jag borde 

ha frågat om/tagit upp? 

 

Tack för att du ställde upp på intervju! 
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