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Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om en DVD-instruktion kan vara ett nytt hjälpmedel för att 
underlätta elevens självvärdering och ersätta eller komplettera trafiklärarens kör- 
demonstration vid övningskörning.  

Syftet med den här uppsatsen var att skapa underlag för ett nytt undervisningsmaterial 
för trafiklärare. Problemställningen var om DVD-skivan kunde vara ett nytt hjälpmedel 
för att underlätta för både elev och lärare i körkortsundervisningen. Ytterligare 
problemställningar var.  
Kan en DVD-instruktion underlätta elevens och trafiklärarens förmåga till att kunna göra en självvärdering? Kan en 

DVD-instruktion underlätta för eleven och trafikläraren att förstå målet med en övning? Tror eleven och trafikläraren 

ha sig  nytta av en DVD-instruktion? Tror eleven och trafikläraren att en DVD-instruktion spar tid = mindre 

övningskörningstid? Vill eleven och trafikläraren att trafikläraren hellre demonstrerar en övning med egen körning 

istället för en DVD-instruktion? Upplever eleven och trafikläraren att en kördemonstration av trafikläraren tar tid av 

elevens körlektion?       

Utgångspunkten för uppsatsen var en bandad intervju och ett eget tillverkat filmmaterial 
som är överfördes till en DVD-skiva. Utifrån användningen av denna DVD-skiva har 
jag gjort en enkätundersökning med svarsalternativen ja och nej.  
Det teoretiska perspektivet i den här uppsatsen var att med hjälp av enkäterna få svar 
som hade så stora variationer och mönster att de var lätta att tolka och förstå för att 
kunna ge svar på mina frågeställningar.  

Det viktigaste resultatet från studien är att DVD-instruktionen var till hjälp för eleven 
att kunna göra sin självvärdering och till hjälp för trafikläraren att förtydliga en 
kördemonstration. Den visar också på att både elever och trafiklärare tycker att den 
många gånger kan ersätta en kördemonstration. Den viktigaste slutsatsen av 
forskningsstudien var att det finns ett behov av ett nytt verktyg som DVD-instruktion i 
körkortsutbildningen. 

Nyckelord 

Självvärdering, DVD-instruktion, Övningskörning, Kördemonstration, 
körkortsundervisning och B-behörighet. 
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Inledning 

Jag heter Thord Persson och mitt yrke är trafiklärare, som är ett stimulerande och fritt 
arbete, med många möten med olika människor med olika bakgrund och förutsättningar 
att ta körkort.   

Förutsättningarna att utbilda en person som ska ta körkort är en bra situation. En lärare -
en elev, det är en utbildningssituation som de flesta lärare bara får drömma om. Man kan 
då fråga sig om denna utbildningssituation inte har några problem eller svårigheter alls.  
Visst finnas det, det händer att lärare och elev inte förstår varandra. Vad ska övas i dag, 
varför ska det övas?   

Nyttan med denna kunskap som nu ska tränas är för abstrakt, kanske det inte går att nu 
förstå varför kunnandet är bra. Först när det blir mycket trafik eller när det är en svår 
parkering kommer man att ha nytta av sina nya kunskaper.   

Nästa svårighet blir att förmedla vad och hur denna övning ska göras.  

Utbildning i bil har av tradition ett ideal när det gäller denna förmedling nämligen att:  

Läraren demonstrerar övningen 
Eleven börjar träna på övningen under instruktion 
Eleven tränar självständigt på övningen utan instruktion eller kommentarer från läraren.  

Vid samtal med trafiklärare framkommer det ofta att de på något sätt tycker att de tar tid 
av sin elev för att demonstrera. Detta får till följd att demonstration i praktiken för det 
mesta uteblir. Som i sin tur får till följd att lärarens tid för instruktion ökar.  

Nu har utvecklingen gått framåt med portabla DVD-spelare som man kan ta med sig i 
princip överallt. Tanken jag har med denna uppsats är att ta reda på om denna möjlighet 
att använda sig av DVD-skiva kan underlätta för trafikläraren och eleven vid 
körkortstagandet.                
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Syfte och problem   

Uppsatsens syfte 

Undersökningen syftar till att skapa underlag för ett nytt undervisningsmaterial för 
trafiklärare.  

Forskningsfrågor 

Min huvudfråga i denna studie är:   

 

kan DVD-skivan vara ett nytt hjälpmedel för att underlätta för både elev och 
lärare i körkortsundervisningen.    

Jag vill ytterligare i min studie undersöka följande:  

 

Kan en DVD-instruktion underlätta elevens och trafiklärarens förmåga till att 
kunna göra en självvärdering.  

 

Kan en DVD-instruktion underlätta för eleven och trafikläraren att förstå målet 
med en övning.  

 

Om eleven och trafikläraren tror sig har nytta av en DVD-instruktion  

 

Om eleven och trafikläraren tror att en DVD-instruktion spar tid = mindre 
övningskörningstid.  

 

Vill eleven och trafikläraren att trafikläraren hellre demonstrerar en övning med 
egen körning istället för en DVD-instruktion.  

 

Upplever eleven och trafikläraren att en kördemonstration av trafikläraren tar tid 
av elevens körlektion.   
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Bakgrund 

Trafiklärarutbildningen i Örebro började på 1960-talet1. På den tiden fanns det inget 
hjälpmedel i bilen annat än det som läraren kunde göra själv eller papper och penna. 

Denna begränsning ledde fram till att det utvecklades olika metoder för att beskriva en 
övning, och dess innehåll förbättrades. 

Uppfinningsrikedomen att hitta olika pedagogiska hjälpmedel flödade på 1960-talet. En 
av de mer spektakulära metoderna var när en lärare monterade in ett starkhorn2 precis 
bakom ryggstödet bak för som han sa ”kunna simulera en verklighetstrogen 
trafikmiljö”.3 

 Metoden slog aldrig igenom på stor front på grund av att den uppnådda effekten av att 
ha kontinuerlig uppsikt bakåt, tillsammans med att lyssna av omgivande trafik blev en 
alltför stor nervpåfrestning hos eleven när läraren tryckte på starkhornet, med ofta 
panikbromsningar och okontrollerade rattrörelser och allt för stor kursavvikelse för 
trafiksäkerhetens bästa som följd. 

Trafiklärarna skulle då som nu lära eleven att köra bil, och att fungera i trafiken. Bilarna 
var på 1960-talet betydligt mer svårkörda, dels beroende på att styrservon och 
bromsservon saknades men också på att koppling och växellådor inte var så utvecklade. 
Betydligt mer tid fick läggas ned på att lära ut det tekniska kunnandet på att köra bilen. 
Ur denna tradition utvecklades metoden att läraren visade en övning som exempelvis 
start i backe. Det visade sig att med hjälp av demonstrationen förstod eleven vad som 
skulle göras fortare och kunde därigenom vinna tid och minska ned sin övningskörnings 
tid. 

Bilarnas ventilationssystem med fläktar och värme var heller inte bra. Bilarna immade 
igen, fläkten väsnades ofta så mycket att det var svårt att hålla en normal dialog mellan 
lärare och elev. 1960-talet var också ett årtionde då stora grupper började ta körkort. Det 
var människor med en förhållandevis högre medelålder 30-40 år jämfört med dagens 
körkortstagare där medelåldern är 19-23 år, som hade fått en bättre ekonomi och 
drömmen om en egen bil kunde förverkligas. 

Det var då man började med teorilektioner, miljön i bilen var som sagt svår att få fram 
budskap i. Dessutom var det många som skulle ta körkort. Teorilektionerna var ett sätt 
att utveckla och förklara bilkörningen i en mycket bättre miljö än bilen kunde erbjuda. 
På dessa lektioner kunde man visa hur bilen var uppbyggd med olika skalenliga 
modeller av riktiga bromssystem och växellådor som illustrerade hur dessa system och 
andra fungerade. Vägar och korsningar ritades på svarta tavlan, man fotograferade och 
visade diabilder för att kunna förklara hur olika trafikregler och situationer var i trafiken. 

                                                

 

1 Presentation på handledarutbildning 2006. 

2 Anordning som kan avge kraftig varnande ljudsignal (med jämn ton) på vissa fordon, särskilt bil. 

3 Intervju vid en fikapaus på 80-talet med en gammal trafiklärarkollega, Lennart Andersson 
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Även film fanns att tillgå och det spelades in en mängd instruktionsfilmer under denna 
period4. 

1970- talet fortsatte som 60-talet med att nästan alla tog körkort, med den skillnaden att 
den äldre åldersgruppen minskade och det var nästan bara de som var mellan 18-19 år 
som tog körkort. Bilarna blev också allt bättre och trafikskolorna blev mer tydligt 
underställda trafiksäkerhetsverket (TSV). TSV var en fruktad instans för många 
trafikskolor och man genomförde att alla trafikskolor skulle ha en utbildningsledare.   

Denna uppstramning fungerade för flertalet av landets trafikskolor, men det var också 
många skolor som inte kunde leva upp till detta krav och fick lägga ned sin verksamhet. 
Utbildningsmässigt skedde ingen större förändring, TSV styrde utbildningen med 
järnhand. Den förändring som B Gustavsson i sin bok Vad är kunskap? beskriver som 
den pedagogiska progressivismen, vilken lägger större tonvikt vid eleven och dennes 
motivation, intressen och aktiviteter än den traditionella förmedlingspedagogiken5, där 
eleven av läraren serveras och okritiskt godtar lärostoffet enligt "frågor-och-svar-
metoden", uteblev.   

Ett förtydligande av progressivismen: 
Dewey [dju:´i], John, 1859–1952, amerikansk filosof och pedagog. D. räknas till den 
filosofiska tradition som kallas pragmatism och som anser att mänskligt liv, kultur och 
förståelse av verkligheten är resultatet av en utveckling genom förvärvande, användning 
och anpassning. I synnerhet har pragmatismen blivit bekant för sin syn på kunskap och 
sanning som konventionsbetingade instrument. Han intresserade sig särskilt för 
undervisning och uppfostran och står som en portalgestalt för progressivismen och 
reformpedagogikens uppfostringsteorier, där utbildning sågs som en av de grundläggande 
metoderna för sociala framsteg och reformer. D. grundade, tillsammans med sin hustru 
Alice Chipman, en experimentskola vid University of Chicago 1896. I den lilla skriften 
The Child and the Curriculum (1902; "Barnet och läroplanen") diskuterar han skolans två 
traditioner, där den ena fokuserar barnet, den andra läroplanens ämnesinnehåll. Han 
argumenterade för samverkan och integration mellan de två synsätten. 
D. flyttade 1904 till Columbia University, New York. Där skrev han flera av sina 
viktigaste pedagogiska verk, bl.a. How We Think (1910), Democracy and Education 
(1916) och Experience and Education (1938). En av grundtankarna var att eleverna skulle 
lära sig genom problemlösning och handling ("learning by doing"). Undervisningen skulle 
knyta an till elevernas individuella intressen och läggning och arbetsformerna skulle vara 
aktivitetsinriktade.6   

 En förklaring till bristen på pedagogisk vägledning var att den eller de personer som 
kom till trafikskolorna från TSV för att kontrollera att man följde kursplanen, genom 
tjänsteförrättning i form av tillsyn, hade en minst sagt begränsad syn på hur olika 
utbildningsmetoder kunde användas. Detta beroende på att trafiksäkerhetsverket styrde 
och vägverket nu styr sin verksamhet med föreskrifter och förordningar. Tjänstemännen 
som jobbade på den tiden var styrda av dessa dokument. Dessa dokument och 

                                                

 

4 Ett stort filmarkiv finns hos en lärarkollega, Lennart Eriksson. 

5 Bengt Gustavsson. 

6 Nationalencyklopedin. 
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föreskrifter blev till lag, de skulle följas, var det skrivet så var det. Det fanns inte plats att 
gå från de metoder och anvisningar som stod där.  

Förändringens vindar började svepa in över trafikskolornas teoriundervisning på 1980-
talet. Det är nu man kan se hur progressivismen förändrar undervisningen från den 
traditionella förmedlingspedagogiken till att man har gruppdiskussioner. Dessa 
gruppdiskussioner var utformade så att trafikskolan fick färdiga frågor och 
diskussionsuppgifter från STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) som sedan 
användes i teoriundervisningen. Det blev nästan så att lärarens förmedling av kunskap 
inskränktes till dessa frågor och rollen blev mer en diskussionsledare i en debatt. 
Utbildningen i bilen ändrades på så vis att eleven fick ett körhäfte7 som beskrev 
övningen. Arbetsmetoden med körhäftet är att eleven får en uppgift av trafikläraren till 
nästa körning. Eleven kan då hemma förbereda sig genom att läsa i körhäftet. Där står 
övningens mål och var eleven kan hämta mer kunskap med sidhänvisning till körkorts- 
boken. Körhäftet är illustrerat med bilder och frågor som eleven tittar på och besvarar. 
Körhäftet tas sedan med till körlektionen där läraren och eleven tillsammans går igenom 
frågorna och diskuterar eventuella frågor som eleven har.  

Körhäftet används även under körlektionen, läraren kan förtydliga och förstärka en 
situation för eleven. Körhäftet har sedan dess utvecklats och är i dag flitigt använt bland 
trafikskolorna.  

Hela 1990-talet präglas av förändringar. Redan i början av 90-talet infördes en ny 
kursplan som belyser människans begränsningar och svagheter. Nya ord som: trafikens 
förrädiska situationer, människans begränsade förmåga, grupptryck, varseblivning, och 
direktskeende, började användas i teoriundervisningen8. En tillbakagång till den 
traditionella katederundervisningen blev resultatet av att kursplanen utvidgades. Den 
praktiska körutbildningen fick till sin hjälp verktygslådan9. Verktygslådan används 
fortfarande i dag av många trafiklärare och är ett hjälpmedel bestående av en A5 pärm 
som innehåller bilder på olika övningar. I denna pärm finns också tips och förklaringar 
till trafikläraren.  

2000-talet rusade in med en fortsättning med Internetkommunikation och en jakt på 
effektivitet. Utbildningsmässigt så märks detta på att intensivutbildningen fortfarande 
finns kvar och frodas. Med intensivutbildning menas att man under en begränsad tid tar 
sitt körkort. Detta kan ske på flera sätt. Det mest vanliga sättet att ta sitt körkort intensivt 
är att man åker bort från hemorten och inkvarterar sig på något hotell och ägnar sig i 
princip bara åt teori och körning under en eller två veckor. Ett annat sätt att ta sitt 

                                                

 

7 Körhäfte är benämningen på ett häfte med 96 sidor som beskriver alla körmoment. Eleven kan se 

undervisningsplanen och vilka mål som de olika momenten har för att bli godkända. I detta häfte kan eleven i 

förväg förbereda sig före sin körlektion. Körhäftet ska tas med till varje körlektion, läraren går igenom vad som ska 

övas i dag och visar var eleven befinner sig i undervisningsplanen. 

8 Trafiksäkerhetsverkets författningssamling. 

9 Verktygslådan är en benämning på en pärm som trafikläraren kan ha till hjälp i bilen. Denna pärm innehåller  

syfte och mål för varje övningsmoment och bilder som kan illustrera delar av övningen för eleven samt råd och 

kommentarer. Verktygslådan är en förstärkning till körhäftet. 
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körkort intensivt är att man är kvar på hemorten och har teori och körning på en 
trafikskola. Vägverket har också släppt kraven på den privata utbildaren, så till vida att 
denne inte anses ansvarig för elevens kunskaper i teori eller körning. Detta har lett till att 
eleven nu själv kan beställa sitt teori- och körprov privat utan några som helst 
kunskaper. Som ytterligare ett led i servicen får eleven Internetkoder av Vägverket för 
att kunna beställa och boka dessa prov. Ute på trafikskolan märks detta. Eleven kommer 
allt oftare till en trafikskola med godkänt teoriprov eller så har han missat teoriprovet ett 
flertal gånger och måste nu ha hjälp med teoriundervisningen.  

 Åldern för att ta sitt körkort har höjts från 18-19 år till 20-24 år. En betydande del i 
teori- och körundervisningen är miljötänkandet. I en intervju med en trafiklärare10 

 så framkommer det att han tycker att det är svårt att demonstrera olika övningsmoment 
så mycket han vill för det känns, som, ” man stjäl tid från eleven”.  
Han saknar också någon form av hjälpmedel i bilen som går fortare än en demonstration 
men ändå får fram budskapet och meningen med övningen så att budskapet ”faller på 
plats och landar” 

Behovet av ett nytt undervisningsmaterial 
I boken Lärande & Kulturella Redskap beskriver Roger Säljö hur människan genom 
årtusenden utvecklat sin kunskap och sina redskap. När ett redskap är tillverkat av en 
människa kallar han det för en fysisk artefakt. Kunskap och information förs vidare 
mellan människor och generationer med hjälp av kommunikation. Denna språkliga 
kommunikation bör ses som en uppsättning verktyg i en sociokulturell teoriram enligt 
Säljö. Han menar också att även om språkliga redskap inte är ting i fysisk bemärkelse, 
har språk och kommunikation materiella sidor och materiella konsekvenser. Språkliga 
redskap har också en historia. Att konstruera och använda verktyg är med några få 
undantag inom djurvärlden människan förunnat. Säljö beskriver detta på följande sätt:  

Det utmärkande för artefakter är således att de är tillverkade av människor som utformat 
dem för ett särskilt syfte. Om man vill uttrycka det högtidligt, kan man säga att den som 
tillverkar ett föremål, låt oss säga en kniv eller handske, transformerar material från ett 
tillstånd till ett annat genom att lägga in mänskliga kunskaper och erfarenheter i objekt 
som tillverkas. Människan försöker aktivt ge föremålen vissa egenskaper, exempelvis att 
kniven skall vara vass och vanten hålla värmen. För att få fram dessa egenskaper krävs det 
ofta många överväganden och omfattande kunskaper hos den som tillverkar, kunskaper 
som brukaren av redskapen kan tillgodogöra sig vid användningen. Om kniven är smart 
konstruerad, kanske den inte bara är vass utan den är också formad så att man slipper skära 
sig på den. Om stålet är av hög kvalitet, håller eggen sig vass länge. Exakt hur alla dessa 
önskvärda egenskaper kommer in i kniven, vet användaren i allmänhet inte; konstruktören 
och tillverkaren har lånat ut sin expertis till brukaren. Men genom att vi på detta sätt 
samspelar med artefakter tillgodogör vi oss delar av samhällets kollektiva erfarenheter11.  

Ur denna mänskliga strävan att utveckla verktyg och material kan man se hur behovet av 

                                                

 

10 Intervju med trafiklärare Olle Viktorsson. 

11 Sida 31. 
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att förbättra och förnya undervisningsmaterialet inom trafikskolevärlden utvecklats.  
Från papper och penna till körhäften och verkygslådan för att kunna förklara en 
trafiksituation. Det är många gånger bättre att kunna visa hur ett moment ska göras med 
hjälp av en bild eller film än bara med papper och penna. Tekniskt sett har detta i 
praktiken varit nästan omöjligt och ekonomiskt oförsvarbart att genomföra. Men på de 
senaste två åren har utvecklingen av små bärbara DVD-spelare och redigeringsprogram 
för datorer gått väldigt fort.  

Det är nu praktiskt och ekonomiskt möjligt att kunna använda dessa produkter i 
undervisningen. Men det finns inga filmer och bilder att stoppa in i dessa DVD-spelare 
som är anpassade för körutbildning. Något måste ju komma först och DVD-spelaren har 
utvecklats för att i första hand visa vanliga filmer och spel. Om det går att få fram ett 
utbildningsmaterial anpassat för DVD-spelaren och körundervisning finns det nog stora 
förutsättningar att användningen kommer att öka.  

Sammanfattningsvis kan man säga att behovet och utvecklingen av ett nytt 
utbildningsmaterial har alltid pågått och kommer alltid att pågå. Det behov som vi ser i 
dag är att få fram ett tydligt och framförallt snabbt material för att spara 
undervisningstid. 

Den nya kursplanen för behörighet B12 

Precis som för skolan finns det en kursplan för utbildning i att lära sig köra bil och 
motorcykel. Kursplanen utfärdas av Vägverket och är obligatorisk att följa för den som 
utbildar privat eller för en trafikskola. Utifrån denna kursplan måste utbildaren göra en 
undervisningsplan där man beskriver i detalj hur utbildningen ska gå till både i teori och 
körning. 
Kursplanen har förnyats i stort sett vart 10 år och senast var det oktober 2006. Den har 
fått benämningen VVFS 2006:21.  

Den delas in i 5 kapitel.  

1. kap. Kursplanens uppbyggnad och struktur. 
2. kap. Manövrering, fordon och miljö 
3. kap. Körning i olika trafikmiljöer 
4. kap. Resande med bil i speciella sammanhang 
5. kap. Personliga förutsättningar och målsättningar i livet  

Till alla kapitel både i teori och körning ska eleven kunna göra en självvärdering. 
Det nya i denna kursplan är att eleven ska både teoretiskt och praktiskt förstå de negativa 
effekterna på miljön som bilismen orsakar och köra sparsamt.   

                                                

 

12 Körkortsklasserna delas in i olika behörigheter där B står för personbil. 



  

8

 
Självvärdering 
Vad är självvärderingen? Självvärderingen kan gå till på flera olika sätt. Den kan ske 
före eller efter en lektion. Den kan bestå av frågor som trafikläraren ställer och den kan 
bestå av skriftliga frågor. Gemensamt för självvärderingen vare sig den är före eller efter 
en övning eller muntlig eller skriftlig är att den vill identifiera personer med ett riskfyllt 
beteende. På det viset är det lättare för trafikläraren att repetera eller fortsätta 
utbildningen.   

Självvärderingens för- och nackdelar 

Fördelar och nackdelar med självvärdering går att läsa om i Anna Sundströms rapport 
inom projektet ”Modeller för longitudinell mätning av teoretiska och praktiska 
kunskaper och färdigheter i körprov” som genomfördes av institutionen för 
beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet och finansierades av Vägverket.  

Fördelen är att det går att hitta personer som anses som en högriskgrupp i trafiken och på 
så vis skapa en bättre utbildning för dem. Det är ett positivt utbildningssätt för 
trafikläraren som får en mer lyssnade roll än dagens mer undervisande form. Utifrån de 
svar eleven ger är det lättare att göra en åtgärdsbaserad utbildning.   

Nackdelen med självvärderingsfrågor är att eleven är medveten om betydelsen av att 
svara ”rätt” för att slippa köra mer lektioner och på det viset betala mer. Svaren kan på 
det viset bli friserade för att passa in. Ytterligare en nackdel är att dagens 
utbildningssystem inte på långa vägar kan fånga upp den grupp av människor som väljer 
att utbilda sig privat. För denna grupp går det inte att säkerställa att den privata 
handledaren har den kompetens som krävs för självvärdering.  

Några exempel på självvärderingsfrågor:  
Före en övning - Hur tror du att du tillämpar högerregeln i dag när det är halt? 
Efter en övning – Tillämpade du högerregeln riktigt i den halka som råder i dag? 

 

Tror du att du anpassar farten bättre än äldre förare? 

 

Tror du att du kan bedöma riskerna bättre vid en omkörning än dom som tog 
körkort för ett år sedan?  

 Att denna del har tagits med i kursplanen är bland annat resultaten från en 
forskningsstudie av Krister Spolander13 där han intervjuade manliga och kvinnliga 
bilförare om deras uppskattade förmåga att köra bil jämfört med genomsnittet. I dessa 
resultat kan en tydlig trend ses. Den manliga värderingen av sin förmåga jämfört med 
medelsnittet är betydligt högre än för den kvinnliga.     

                                                

 

13 VTI rapport nr 252. 
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Figur 1: Uppskattad förmåga att köra bil (Spolander 1983). I undersökningen frågade man 
pojkar och flickor om hur de upplevde sig själva som förare. De blå strecken visar pojkarnas 
svar och de röda strecken flickornas. Det vågräta, svarta strecket visar var genomsnittssvensken 
anses ligga, enligt dåtidens genomsnittsbetyg. Den vågräta axeln visar hur länge de haft körkort.   

Som synes hade pojkarna en mycket god tro på sig själva – redan första dagen var de 
lika bra som genomsnittssvensken att häva en sladd. Flickorna däremot ansåg inte sig 
komma upp i genomsnittssvenskens nivå, inte ens efter tre års körkortsinnehav.   
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Vad är en DVD? 
DVD14, Digital Versatile Disc (tidigare Digital Video Disc), är en skiva för kompakt 
lagring av ljud, bild och data. En DVD har samma fysiska format som en CD, men kan 
genom användning av mer avancerade lagrings- och kodningstekniker lagra betydligt 
mer information. Systemet lanserades 1997 i USA och Japan, medan Europa började 
lansera DVD-produkter 1998. Sedan 1999 har DVD-spelare blivit standardutrustning på 
de flesta multimediedatorer. DVD används också i allt högre utsträckning i stället för 
VHS-kasetter.  

               

 

Figur 2: Exempel på en bärbar DVD-spelare och DVD-skivor med fodral.  

Hur man arbetar med en DVD-Spelare? 

Handhavandet med en DVD-spelare är enkelt. Man lägger i skivan i spelaren och då 
startar den automatiskt. Man kommer då fram till en meny där man väljer vad man vill 
göra. Denna funktion med menyn och vad den ska innehålla bestäms av tillverkaren för 
programmet, filmen eller spelet. Det kan tex. vara att se filmen eller sekvenser av den, 
eller i spel vilken svårighetsnivå man vill välja. När man valt detta är det bara att trycka 
på play. Det går när som helst att gå tillbaka till menyn eller pausa, repetera eller 
snabbspola framåt eller bakåt. 

                                                

 

14 Fakta hämtat från Nationalencyklopedin. 
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Metod 

Jag ville i min forskningsstudie ta reda på om en DVD-instruktion kunde vara ett 
komplement till de hjälpmedel som en trafiklärare har i dag för att förklara och 
förtydliga en körövnings mål.                                                                                            

Jag visste att det inte fanns något färdigt material som jag kunde använda mig av. 
För att närma mig forskningsfältet var jag tvungen att tillverka det material som Säljö15 i 
sin bok beskriver som fysiska artefakter, som jag skulle använda i min undersökning. 
Jag visste att det skulle behövas en DVD-skiva med olika övningsmoment för att kunna 
göra någon studie. För att ta reda på vilka sekvenser som skulle ingå i den började jag 
med att göra en intervju med en trafiklärare. Jag fick mycket information från den 
intervjun, en klar sekvens som skulle vara med i min kommande DVD-instruktion var att 
byta körfält. Jag visste också några sekvenser själv som jag skulle ha med. Efter att ha 
skrivit upp flera olika förslag som skulle vara med utkristalliserades följande fem delar.   

 

Vad ska jag se i speglarna, inner, vänster och höger ytterspegel. 
Denna sekvens kom med för att det inte går att demonstrera vad som eleven ska se i 
backspegeln, och det tar lång tid att förklara för eleven vad den bör se. Det går fortare 
med att se en bild. I denna sekvens har jag valt att visa ett foto i stället för en rörlig 
filmsekvens.  

 

Uppsikt och kontroll av döda vinkeln vid körfältsbyte. 
Det har visat sig att det är svårt att förklara och visa hur mycket man ska vrida på 
huvudet när man ska byta körfält. Eleven tror ofta att man ska vrida så mycket på 
huvudet så man ser mellan nackskyddet och vindruta. Om man vrider så mycket på 
huvudet vinglar bilen lätt.  

 

Broms och nedväxling in mot en korsning. 
Den här sekvensen har en given plats att ha med för att det är en svår övning för eleven 
att klara av. Det beror på att det är så många moment som ska göras i en bestämd 
ordning. Det krävs också bra koordination mellan fötterna, samtidigt ska bilen hållas på 
en stadig kurs.   

 

Sparsam fartökning och uppväxling till 50 km/h. 
För att spara bränsle och få en minskning av koldioxidutsläppen ska man starta på 
ettans växel men bara en till två billängder sedan tvåans växel som man under bestämd 
gasgivning dock max halvt gaspådrag accelererar upp till 50 km/h. När man är uppe i 
den farten växlar man direkt till fyrans eller om motorn orkar det till femmans växel. 
Detta moment är också svårt att få eleven att förstå.   

                                                

 

15 Säljö, Lärande & Kulturella Redskap 
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Sparsam fartökning och uppväxling till 70 km/h. 

Att denna sekvens är med beror på att man skiljer på växlingstekniken när man ska upp 
till 50 km/h och när man ska upp till 70 km/h. Då tar man ettan, tvåan och trean upp till 
70 km/h sedan hoppar man över fyrans växel och går direkt till femmans växel.  

Nu var första målet klart, jag hade valt ut vilka delar som jag skulle ta med och varför 
jag ville ha dessa med.   

För att få en bild eller film på en DVD-skiva måste man först ta ett kort eller filma det 
som man vill ha med. Därefter överförs materialet till datorn där man sedan behandlar 
bilderna eller filmerna i ett program som man sedan bränner ned på DVD-skivan.  

Jag började med att göra ett filmmanus på de olika delarna som jag skulle ha med i min 
undersökning. Jag bestämde var jag skulle filma, jag tänkte ut olika filmvinklar för att få 
ett tydligt bildmaterial.  

När själva filmningen började hade jag manuset med. Vi började med att träna på ett 
moment i taget utan att filma, jag förklarade vad som skulle göras till föraren som är en 
van och skicklig förare. Sedan började jag filma. Vi fick ta om varje sekvens mellan fyra 
och sju gånger för att få ett bra råmaterial. Filmandet pågick ca fem timmar. Det färdiga 
resultatet varar i ca 3 minuter.  

Efter detta skaffade jag ett redigeringsprogram för film till datorn. Jag valde pinnacle. 
Efter en hel del misslyckande kom jag fram till att programmet inte klarade av att skapa 
det register som jag skulle ha i startmenyn. Jag fick då uppgradera till studio plus som 
klarar av att göra startmenyer och fina filmövergångar.  

Nu var stunden inne att lägga på ljud till de olika filmsekvenserna. Jag var i valet och 
kvalet om jag skulle lägga på ljud eller inte. Fördelen med ljud är att trafikläraren inte 
behöver berätta till filmen och varje elev får samma budskap. Nackdelen med ljud är att 
trafikläraren inte kan berätta till filmsekvenserna och då förlorar kontrollen på det 
pedagogiska upplägget som många gånger blir personligt. Jag beslöt mig för att inte 
lägga på något ljud, i alla fall inte förrän pilotstudien var klar.  

När nu filmredigeringen var klar brände jag ned det färdiga resultatet på en DVD skiva. 
Även här blev det en hel del misslyckanden. Jag fick göra om DVD bränningen flera 
gånger för att få den att fungera på ett riktigt sätt.  

För vem är materialet tänkt för? 

Materialet närmade sig nu ett första test, pilotstudien stod för dörren, men vilka grupper 
skulle vara tänkbara grupper för att vara med. I mina tankar var det hela tiden den 
arbetsmiljö som jag jobbar i, trafikläraren och eleven i en övningsbil. Men vid närmare 
eftertanke skulle materialet kunna användas på flera andra grupper och vid andra 
tillfällen. Ett sådant tillfälle är den traditionella teoriundervisningen på en trafikskola. 
Det har saknats material att kunna konkretisera de praktiska övningarna inne i teorisalen. 
I den nya kursplanens direktiv kan man läsa att det är varje trafikskolas möjlighet att 
välja hur mycket teori och praktik som ska ingå i varje teorilektion. Kursplanen skiljer 
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heller inte på teoretisk och praktisk kunskap, eller rättare sagt det spelar inte någon roll 
var eleven lär sig att t.ex. bromsa och växla ned före en korsning. Det viktiga är att 
eleven gör det när den kör bilen. En annan målgrupp skulle kunna vara handledaren och 
eleven som kommer till trafikskolan på introduktionsutbildning16. 

Pilotstudien 
I det empiriska arbetet med att kunna samla in data valde jag att samla in data från mina 
studier med hjälp av enkäter och kvantitativ intervju som enligt Trost beskrivs    

”inte bara vanlig i samhällsvetenskapliga observationer.”17  

Nu var materialet klart för att göra en första test. Skulle DVD-en fungera som det var 
tänkt. Skulle eleven förstå vad som visades. Jag hade också gjort några enkätfrågor18 

som eleven skulle svara på efter att ha sett en eller flera sekvenser. Även dessa skulle nu 
testas. Att samla in data med hjälp av enkäter beskrivs av Trost som en kvantitativ 
studie. Trost skriver citat:   

Om du gör en kvantitativ studie, vars resultat skall återfinnas i uppsatsen så är det självklart att 

sifferuppgifterna presenteras på ett eller annat sätt. Det rör sig kanske om 

korrelationskoefficienter, om signifikanstest och andra mer eller mindre sofistikerade finesser. 

Var inte bara noggrann med att använda rätt teknik i förhållande till ditt material utan se också 

till att de tänkta läsarna har en chans att hänga med i vad du försöker förmedla till dem. Ytterst 

få blir imponerade av om du använder komplicerade tekniker som de inte känner till, såvida du 

inte samtidigt ser till att de ges en chans att förstå vad som avses.19  

Vilka var med? 

I pilotstudien var det jag själv som deltog. Eleverna var mina egna elever. De elever som 
jag valde ut blev de som skulle köra den eller de dagar som jag testade materialet. 
Sammanlagt blev det fem elever som var med i testet, det var både kvinnor och män.  

Uppläggning och genomförande 

För att kunna testa materialet under fältmässiga förhållanden tog jag med DVD-spelaren 
och enkätfrågorna till min arbetsplats. Det gick till på det viset att när vi startade 
körlektionen frågade jag om eleven ville vara med och testa ett nytt 
undervisningsmaterial. Alla fem ville vara med. Jag valde ut olika avsnitt från DVD-
skivans meny som passade för elevens övning. Först höll jag i DVD-spelaren själv, men 
det visade sig redan första gången att eleven inte såg så bra. Detta berodde på att 

                                                

 

16 Introduktionsutbildning blev obligatorisk den 1/1 2006 för den handledare som ska ha uppsikt vid privat 

övningskörning för bil körkort. Den ska innehålla minst tre timmars teoriutbildning. Kursplanen fastställs av 

Vägverket. 

17 Trost J. Att skriva uppsats med akribi. Sid 29. 

18 Se bilaga: 1 Elevens frågor. Bilaga: 2 Lärarens frågor. 

19 Trost J. Att skriva uppsats med akribi. Sid 63. 
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vinklarna och hur ljuset föll in på skärmen blev fel. Det blev mycket bättre att se när 
eleven höll DVD-spelaren själv. Då kunde också eleven spela tillbaka och repetera 
avsnittet hur många gånger han själv ville för att förstå vad som skulle göras. Under 
tiden som eleven tittade på filmsekvensen berättade jag till filmen och på det viset 
förstärktes vad som skulle göras. Sen började jag att ställa några självvärderingsfrågor 
till eleven. Efter självvärderingen körde eleven övningen praktiskt. 
När den praktiska delen var klar fick eleven enkäten för att fylla i. När eleven fyllde i sin 
frågeenkät fyllde även jag i min frågeenkät.   

Resultat av pilotstudien 

 I stort sett fungerade materialet bra, men det var några saker som skulle behövas ändras. 
Det var främst enkätfrågorna som jag fick ändra på. Det var lite om ordval och ändringar 
på elevers frågor och lärarens frågor. Det var nämligen så att jag hade, som framgår av 
bilagorna, i princip identiska frågor till eleven och läraren. Båda enkäterna ändrade jag 
på för att både eleven och läraren lättare skulle förstå. Både elev- och lärarenkäten var 
också otydlig och det var svårt att få med självvärderingen på ett bra sätt. Efter en hel del 
modifiering och nya tester på elever var den nya enkäten20 klar.   

Funderingarna som jag hade om att lägga på ljud eller inte blev allt klarare. Det var lätt 
att förklara och berätta till filmsekvenserna för eleverna. Jag kunde beskriva mer eller 
mindre beroende på vilken elev som tittade. Den första gången som eleven tittade så 
berättade jag rätt mycket men när eleven tittade andra och den tredje gången berättade 
jag mindre och mindre vid några tillfällen var jag helt tyst. På det viset fungerade filmen 
bättre än om det hade varit ljud på den. Efter att ha summerat alla för och nackdelar så 
beslutade jag mig för att inte lägga på något ljud till min forskningsstudie. Nu kunde min 
forskningsstudie börja.  

Forskningsstudien  

Begränsning/Omfattning:  

Min undersökning begränsar sig till trafikskolor i Örebro län, och i tid mellan, Januari 
till och med den 19 April 2007.  

Vilka var med? 

I forskningsstudien deltog jag inte. Det var fyra trafiklärare som deltog. Två av dem 
arbetade på min trafikskola. En av dessa var den trafiklärare som jag intervjuade i min 
förundersökning. De andra två trafiklärarna arbetade på andra trafikskolor. De elever 
som var med valdes slumpvis ut av trafiklärarna under de dagar som studien 
genomfördes. Det var totalt 16 stycken elever som var med i studien. När eleven svarade 

                                                

 

20 Se bilaga: 3 Elevens frågor. Bilaga:4 Lärarens frågor. 
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på enkäten så fick trafikläraren också svara på sin enkät med samma övning tex 
bromsning med nedväxling. Både eleven och trafikläraren hade sex frågor att besvara 
vardera. Detta gör att det blev ett stort antal svar som skulle bearbetas. Det var fem 
moment med i undersökningen och både eleven och läraren hade sex frågor var att 
besvara med ja och nej. Detta gör att antalet tänkbara svarsposter blir 120 stycken.   

Uppläggning och genomförande 

Efter att trafiklärarna sagt ja till att vara med i forskningsstudien visade jag hur man 
skulle arbeta med DVD-spelaren. Jag visade och förklarade hur enkäterna skulle fyllas i 
av eleven och av trafikläraren. Efter denna instruktion fick trafikläraren med sig DVD-
spelaren och enkäter för att ta med ut i övningsbilen. 
Jag var inte med under övningskörningen. Trafiklärarna turades om att ha DVD-spelaren 
mellan två till tre dagar i sträck.  

Tillförlitlighetsfrågor 

Tillförlitligheten på det material som jag fått in anser jag vara hög. Dels på grund av att 
de svarande har gjort det frivilligt och dels för att de vet om att deras svar och identitet är 
avkodade i den färdiga resultatdelen. Ingen av de lärare eller elever som deltagit i 
undersökningen kan dra någon nytta av att svara på ett visst sätt.   

Även om de svar som jag har fått in är tillförlitliga så är det möjligt att mängden svar 
som jag fått in är för litet för att kunna säkerställa en absolut sanning. Men det går helt 
klart att dra en slutsats av de uppgifter som har kommit in.   

Etiska aspekter 

Jag var noga med att påpeka för både trafiklärare och elev att deras medverkan skedde 
anonymt. Svar i denna forskningsstudie skulle redovisas så att det inte utan mycket stor 
svårighet går att spåra vem som har svarat. Svaren registrerades utan koppling till den 
trafiklärare eller elev som har svarat. När forskningsstudien var slutförd och svaren 
registrerade så förstördes frågeenkäterna för både trafiklärare och eleven. Jag kommer 
inte att avslöja vem som har svarat eller inte svarat. 
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Resultat 

För att kunna hantera och registrera alla resultat från elevernas och trafiklärarnas enkäter 
använde jag mig av Microsoft excel. Där skapade jag registrerings tabeller för att kunna 
mata in svarsalternativen. Programmet sammanställde sedan svaren automatiskt. 
Resultaten baserar sig på att ett ja eller ett nej från en elev eller trafiklärare registreras 
som en poäng.  

Min huvudfråga för den här forskningsstudien var: 

 

kan DVD-skivan vara ett nytt hjälpmedel för att underlätta för både elev och 
lärare i körkortsundervisningen. 

Efter att sammanställt svaren från enkäterna kunde frågan besvaras med ett ja. DVD-
instruktionen var ett nytt hjälpmedel som kan underlätta körkortsundervisningen tyckte 
både elever och trafiklärare som var med i den här studien . 

Om svaren från frågeenkäterna slås i hop från frågorna ett, två, tre och fyra och 
sammanställs från både elever och trafiklärare blir svaret 218 ja och 70 nej, se figur 3.   
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Figur 3. Sammanställning av alla elevers och trafiklärares svar tillsammans. Kan DVD-skivan vara 

ett nytt hjälpmedel för att underlätta för både elev och lärare i körkortsundervisningen.    
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Om man separerar svaren från elever och trafiklärare på frågan: om DVD-instruktionen 
kan vara ett nytt hjälpmedel som kan underlätta körkortsundervisningen. Blir svaret 102 
poäng ja från eleverna. De är något mindre säkra på om DVD-instruktionen är till nytta i 
körkortsundervisningen mot trafiklärarnas 116 ja, figur 4.  

Elever
102

Trafiklärare
116

 

Figur 4. Elevers och trafiklärares uppfattning om DVD-instruktionen kan vara ett nytt hjälpmedel i 

körkortsundervisningen. 

Jag ville i min forskningsstudie besvara ytterligare sex stycken frågor, den första av 
dessa var:  

 

Kan en DVD-instruktion underlätta elevens och trafiklärarens förmåga till att 
kunna göra en självvärdering.  

På frågan om självvärdering blev svaren ett klart övervägande ja från både elever och 
trafiklärare.  

Från elevernas sida blev det 27 för ja och 9 för nej, se figur 5. 

Trafiklärarna svarade nästan identiskt med eleverna på den här frågan om självvärdering. 
28 för ja. och 8 för nej, se figur 6. 
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Figur 5. Elevernas svar på frågan om det var                 Figur 6. Trafiklärarnas svar på frågan om det                                                                      

lättare att göra en självvärdering efter att sett på           var lättare att göra en självvärdering efter att sett                                                                  

DVD-instruktionnen.                                                        på DVD-instruktionnen.      
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Fråga 2, i min studie var:   

 
Kan en DVD-instruktion underlätta för eleven och trafikläraren att förstå målet 
med en övning.  

Även på den här frågan blev resultatet i det närmaste lika från både elever och 
trafiklärare. Elevernas svar blev 30 ja och 5 nej, se figur 7. Trafiklärarnas svar blev 30 ja 
och 6 nej, se figur 8. 

   

Nej 
5

Ja 
30

      

Nej 
6

Ja 
30

  

Figur 7. Elevernas svar om det var lättare att                 Figur 8. Trafiklärarnas svar om det var lättare    

förstå målet med övningen efter att ha sett DVD-           att förstå målet med övningen efter att ha sett             

instruktionen.                                                                   DVD-instruktionen .  

Fråga 3, var: 

 

Om eleven och trafikläraren tror sig har nytta av en DVD-instruktion.  

Den här frågan är snubblande lik huvudfrågan i den här forskningsstudien men ska inte 
blandas i hopp med den. Den här frågan tar bara upp om eleven och trafikläraren tror sig 
ha nytta av DVD-instruktionen. Inte om den kan vara till nytta i körkortsundervisningen, 
som huvudfrågan tog upp.   

I den har frågan blev svaren mer olika från elever och trafiklärare.  Man kan konstatera 
att eleverna inte var lika säkra på om man kan ha nytta av DVD-instruktionen som 
trafiklärarna var. Eleverna fick 24 ja och 12 nej, se figur 9. 
Trafiklärarna var mer säkra på att man har nytta av DVD-instruktionen än eleverna. De 
fick 31 ja och 5 nej, se figur 10. 

Nej
12
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24
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31
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5

 

Figur 9.Elevernas svar på om man tror sig har              Figur 10. Trafiklärarnas svar på om man tror sig             

nytta av en DVD-instruktion.                                             har nytta av en DVD-instruktion.                                                               
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Fråga 4 var: 

 
Om eleven och trafikläraren tror att en DVD-instruktion spar tid = mindre 
övningskörningstid.   

Frågan om DVD-instruktionen skulle upplevas som en tidsbesparare för eleven och 
trafikläraren var väldigt spännande att få svar på. Resultaten visar att eleverna var 
mindre säkra på om instruktionen kan spara tid än trafiklärarna. Elevernas svar för den 
här frågan blev 21 ja och 15 nej, se figur 11. Trafiklärarnas svar blev 26 ja och 10 nej, se 
figur 12. 

Nej
15

Ja
21

        

Nej
10

Ja
26

 

Figur 11. Elevernas svar, om                                             Figur 12. Trafiklärarnas svar, om                                                                     

DVD-instruktionen spar tid                                                DVD-instruktionen spar tid.   

Fråga 5 var: 

 

Vill eleven och trafikläraren att trafikläraren hellre demonstrerar en övning med 
egen körning istället för en DVD-instruktion.  

Hur upplever elever och trafiklärare denna metod? Resultaten visar klart på att både 
elever och trafiklärare tycker att DVD-instruktionen kan ersätta en kördemonstration. 
Eleverna fick 9 ja och 29 nej, se figur 13. Trafiklärarna 5 ja och 31 nej, se figur 14.  

Ja
9

Nej
29

       

Nej
31 Poäng

Ja
5 Poäng

 

Figur 13. Elevernas svar om de hellre vill att                  Figur 14. Trafiklärarnas svar om de hellre vill  

trafikläraren ska demonstrera en övning.                          demonstrera en övning.    
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Den sjätte och sista forskningsfrågan var: 

 
Upplever eleven och trafikläraren att en kördemonstration av trafikläraren tar tid 
av elevens körlektion.   

Denna fråga har under många år varit ett kärt diskussionsämne. Framförallt inom 
trafiklärarkåren finns det en föreställning om att en demonstration inte är försvarbar på 
grund av att den tar för mycket tid från elevens körtid. Resultaten slår hål på denna 
föreställning, de visar att varken elever och trafiklärare tycker att tid tas från elevens 
körtid. Resultaten är nästan lika mellan elever och trafiklärare. Eleverna hade 32 ja och 8 
nej, se figur 15. Trafiklärarna hade 28 ja och 8 nej, se figur 16. 

          

Ja
8 Poäng

Nej
32 Poäng

        

Ja
8 Poäng

Nej
28 Poäng

 

Figur 15. Elevernas svar på frågan om de upp-              Figur 16. Trafiklärarnas svar på frågan om de 

Lever att en lärardemonstration tar tid från                    upplever att en lärardemonstration tar tid från   

elevens körlektion.                                                             elevens körlektion.                      
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Resultatdiskussion och tolkning 

Nu när resultaten från min forskningsstudie är klara kan jag konstatera att DVD-
instruktionen kan bli ett nytt hjälpmedel i körkortsundervisningen. Den kommer nog inte 
att bli den stora förändring som Bengt Gustavsson beskriver i sin bok Vad är kunskap 
2002. Gustavsson tar i boken upp hur undervisningstekniken förändrats över tid. Bland 
annat beskrivs den förändring som skedde från den traditionella 
förmedlingspedagogiken där läraren i stort hade en envägskommunikation med eleven. 
Till den pedagogiska progressivismen, vilken lägger större tonvikt vid eleven och dennes 
motivation, intressen och aktiviteter. Här kan DVD-instruktionen komma väl till 
användning i den nya kursplanen som trädde i kraft i oktober 2006. I den infördes att 
eleven ska tillsammans med sin trafiklärare göra en självvärdering på sin egen 
körförmåga. Utifrån självvärderingen ska trafikläraren ge råd och tips. När eleven 
reflekterat över detta ska eleven kunna komma med förslag till åtgärder för att kunna 
åstadkomma en förbättring. Det är här som DVD-instruktionen kan vara ett hjälpmedel i 
körkortsundervisningen.                                                            

Detta var forskningsstudiens huvudfråga. Kan DVD-skivan vara ett nytt hjälpmedel för 
att underlätta för både elev och lärare i körkortsundervisningen. Undersökningen visade 
att när både elevernas och trafiklärarnas svar sammanställdes blev det 218 ja och 70 nej. 
Det var alltså tre fjärdedelar som ansåg att DVD-instruktionen kunde vara till nytta i 
körkortsundervisningen. Ett intressant resultat från hela forskningsstudien är att 
trafiklärarna var mer positiva i sin syn på DVD-instruktionen. Detta resultat visar sig 
också på huvudfrågan. När man delar upp svaren från eleverna och trafiklärarna har 
eleverna 102 ja och trafiklärarna 116 ja. 

Att denna trend går igenom i hela studien, att trafiklärarna är mera positivt inställda till 
det nya materialet kan ha flera tänkbara orsaker. En orsak kan vara att trafiklärarna har 
känt en oro inför den nya kursplanens införande i oktober 2006. Ett av de nya momenten 
i kursplanen är som nämnts självvärdering och reflektion vad gäller egna åtgärder från 
elevens sida. Trafiklärarna har försökt att hitta verktyg att förmedla eller kunna uttrycka 
sig på ett enkelt och så effektivt sätt som möjligt så att eleven förstår. Detta har mer eller 
mindre misslyckats. I den här situationen kom DVD-instruktionen som ett hjälpmedel 
för trafiklärarna. DVD-instruktionen kan ses om en fysik mänsklig artefakt. Roger Säljö 
beskriver människans strävan att utveckla sina redskap under årtusendena i boken 
Lärande & kulturella redskap. Säljö beskriver denna mänskliga strävan att förnya och 
förbättra sina verktyg, (se tidigare citat på sida 6.)  

En annan orsak till att trafiklärarna är något mer positiva till DVD-instruktionen kan 
vara att eleverna inte riktigt vet hur svårt det är att göra frågor till självvärderingen. När 
eleven förstår frågan blir det enklare att se helheten och kunna ge förslag till egna 
förändringar. I detta läge kanske det känns för en del som DVD-instruktionen inte anses 
som ett hjälpmedel. 

En tredje orsak till att eleverna var något mer negativa till DVD-instruktionen kan vara 
att instruktionen var för otydlig för några.  
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Slutligen som en fjärde förklaring. Några elever kanske inte förstod vad som skulle 
göras och kände sig stressade av detta. När man inte förstod, var det lättare att skylla på 
DVD-instruktionen, i stället för sin bristande förmåga att förstå. 

Jag hade ytterligare några forskningsfrågor dessa var: 

 
Kan en DVD-instruktion underlätta elevens och trafiklärarens förmåga till att 
kunna göra en självvärdering.  

 

Kan en DVD-instruktion underlätta för eleven och trafikläraren att förstå målet 
med en övning.  

 

Om eleven och trafikläraren tror sig har nytta av en DVD-instruktion  

 

Om eleven och trafikläraren tror att en DVD-instruktion spar tid = mindre 
övningskörningstid.  

 

Vill hellre eleven och trafikläraren att trafikläraren demonstrerar en övning med 
egen körning istället för en DVD-instruktion.  

 

Upplever eleven och trafikläraren att en kördemonstration av trafikläraren tar tid 
av elevens körlektion.   

Den första frågan, Kan en DVD-instruktion underlätta elevens och trafiklärarens 
förmåga till att kunna göra en självvärdering. På denna fråga blev svarsresultaten i det 
närmaste identiska från elever och trafiklärare. Eleverna hade 27 ja och 9 nej. 
Trafiklärarna hade 28 ja och 8 nej. Att båda grupperna var så lika på denna fråga 
motsäger mitt resonemang om självvärdering i texten ovanför om tänkbara orsaker till 
varför elever och trafiklärare hade olika uppfattning om DVD-instruktionen kan vara ett 
nytt hjälpmedel för att underlätta körkortsutbildningen. Orsaken till detta kan vara att jag 
gjorde en felaktig bedömning av varför elever och trafiklärare tyckte olika.  

Den andra frågan: Kan en DVD-instruktion underlätta för eleven och trafikläraren att 
förstå målet med en övning. Även på denna fråga blev resultaten så nära nog identiska 
som det bara går från både elever och trafiklärare. Eleverna hade 30 ja och 5 nej. 
Trafiklärarna hade 30 ja och 6 nej. Att så stor del av både elever och trafiklärare tror sig 
ha nytta av DVD-instruktionen var positivt. En av orsakerna till denna positivitet kan 
vara att både eleverna och trafiklärarna tycker att DVD-instruktionen på ett klart och 
tydligt sätt klargör vilka mål som ska uppnås för övningen. En av orsakerna till att några 
av eleverna och trafiklärarna är negativt inställda till instruktionen kan vara att det blir 
för mycket information på en gång. Det går helt enkelt för fort för några av eleverna så 
man hinner inte med.  

Den tredje frågan var om eleven och trafikläraren tror sig har nytta av en DVD-
instruktion. I den här frågan skiljer sig svaren mer åt mellan elever och trafiklärare. 
Eleverna hade 24 ja och 12 nej. Trafiklärarna hade 31 ja och 5 nej.   

Båda grupperna var klart positiva till nyttan av DVD-instruktionen. Men man kan se att 
trafiklärarna var något mer positiva än eleverna. Orsakerna till detta kan vara att 
trafiklärarna ser helheten i hela körkortsutbildningen och vilken nytta eleven kommer att 
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ha av instruktionen i kommande övningar. För elevens del så ser man inte denna helhet 
och då kan ett enstaka moment ses som mindre viktigt. 

Den fjärde frågan var om eleven och trafikläraren tror att en DVD-instruktion spar tid = 
mindre övningskörningstid. I den här frågan skiljer sig svaren mest mellan elever och 
trafiklärare. I båda grupperna är svaret övervägande ja för att man tror att man spar tid. 
eleverna hade 21 ja och 15 nej. Trafiklärarna hade 26 ja och 10 nej. Orsakerna till den 
stora skillnaden mellan elever och trafiklärare kan vara samma som för föregående 
frågeställning nämligen att eleven och trafikläraren ser helheten olika. En annan orsak 
kan vara att eleven inte känner till hur lång tid det annars skulle ta för att förstå 
övningen. Eller det kan vara så att eleven helt enkelt inte tycker att man spar tid med 
hjälp av denna metod. 

Den femte frågan var, vill eleven och trafikläraren att trafikläraren hellre demonstrerar 
en övning med egen körning istället för en DVD-instruktion. Den traditionella 
undervisningsmetoden vid övningskörning i trafikskola har varit och är att trafikläraren 
visar hur en övning ska gå till genom att köra själv, en kördemonstration. Det 
resonemang som jag har hört när det har genomförts kurser och vidareutbildning för 
trafiklärare är att det finns ett starkt motstånd mot att demonstrera en övning. Vad detta 
beror på är svårt att hitta ett entydigt svar på. Det kan bero på att trafikläraren tycker att 
en demonstration inte är helt nödvändig just i det här momentet för eleven kan ju det 
mesta rätt med några fel i ordningsföljden. I den här studien visar det sig klart att både 
elever och trafiklärare tycker att DVD-instruktionen kan ersätta en demonstration.  

Att det var så många som trefjärdedelar av eleverna och drygt trefjärdedelar av 
trafiklärarna tyckte att man hellre ser på DVD-instruktionen än att trafikläraren kör själv 
var ändå något överraskande högt. Orsaken till detta skulle kunna vara att eleverna i den 
här undersökningen befinner sig i det läge i utbildningen som beskrivs ovan, nämligen 
att man kan rätt mycket av en övning. I detta läge kommer DVD-instruktionen som en 
förstärkning och förtydligande av vad som ska göras. Det kan också bero på att DVD-
instruktionen ligger rätt i tiden, elever och trafiklärare är vana att ta till sig information 
från mobiltelefoner och datorer, mail etc. Dessa media stimulerar till att man begränsar 
tid, och utvecklar förkortningar. Det ställer i sin tur stora krav på att personen själv kan 
tolka och omvandla informationen. Med denna omvärldsbild och med den typ av 
förförståelse som Bengt Gustavsson (red.) 2004 tar upp i boken Kunskapande metoder i 
kapitlet Hermeneutikens huvudmoment som han beskriver som en process omfattande 
fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse, och tolkning.  Bengt Gustavsson 
beskriver en hermeneutisk lag lydande, citat: 

 ”Utan förförståelse, ingen förståelse” eller, som någon formulerat det: ”Vi kan inte förstå utan 

att redan att ha förstått”. Förförståelse bygger på tidigare lärdomar och erfarenheter, och den 

inbegriper också tidigare upplevelser och känslor.21  

Den sjätte och sista frågan var, upplever eleven och trafikläraren att en kördemonstration 
av trafikläraren tar tid av elevens körlektion. Även här, konstigt nog med tanke på svaren 
från fråga fem, tycker trefjärdedelar av elever och trafiklärare att en kördemonstration 
inte tar tid från elevens körtid. Att svaren på ett vis är så motstridiga från fråga fem kan 
bero på att, när trafikläraren demonstrerar en övning har eleven inte så mycket 

                                                

 

21 Sid 75 
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förkunskaper att en demonstration är nödvändig. En annan orsak kan vara att 
trafikläraren känner på sig att tid tas från elevens körtid, och försöker att få demonstra- 
tionen så kort och effektiv som möjligt.  

Slutsatser från forskningsstudien är att elever och trafiklärare är rätt samstämmiga i sina 
svar. Vid några av svaren är trafiklärarna något mer positiva till DVD-instruktuonen än 
eleverna. Forskningsstudien visar att det finns ett behov av ett nytt verktyg som DVD-
instruktionen i körkortsutbildningen. Både för att fylla ett tomrum i 
undervisningsmetodiken och att tiden har gjort det möjligt att använda det här mediet. 

Betydelse 
Resultaten från den här forskningen kan leda fram till att ett nytt undervisningsmaterial 
kan komma att tas fram. Resultaten är positiva för en fortsatt utveckling av DVD-
instruktionen. Tiden är mogen för att förnya och komplettera trafiklärarens metodiska 
arbete i bilen och även i teorisalen. Hur snabbt detta kommer att gå är omöjligt att säga. 
Men en kvalificerad gissning är att om ett till två år så finns det flera olika DVD material 
med filmsekvenser och bilder på marknaden för att underlätta undervisningen för den 
som ska ta körkort.  

Reflektion över forskningsprocessen 

När jag summerar erfarenheterna från de olika stegen i den här forskningsstudien kan jag 
konstatera att jag har lärt mig mycket av detta arbete. Inte bara av de svar och de faktiska 
resultat som blev följden av arbetet utan de framgångar och motgångar i processen som 
ledde till att den blev klar. Min forskningsfråga ledde mig fram i ett delvis otrampat 
område. Det fanns inte något material att göra de mätningar på som jag ville ha. 
Däremot fanns DVD-spelaren, digitalkamera, filmkamera och redigeringsprogram. Jag 
började med att undersöka forskningsfältet med att läsa litteratur och göra en bandad 
intervju. Denna bandade intervju tog mycket mer tid än jag från början hade trott. 
Intervjun på plats tog ca femton minuter, men detta mastodontarbete med att sitta och 
lyssna av bandspelaren och skriva ned det tog enormt mycket tid. Det var också tur att 
jag läst i litteraturen22 om att bandade intervjuer ibland kunde uppfattas helt fel. Den 
som svarande på frågorna och även jag lät ibland som vi pratade om helt fel saker. När 
forskningsfrågorna hade klarnat, måste jag filma olika sekvenser. Då började en 
tidskrävande utprovning. Jag var tvungen att hitta rätt vinklar för filmkameran, rätt ljus 
och inte minst rätt övning. Om filmningen tog tid så tog redigeringsarbetet ändå längre 
tid. För att kunna skapa de övergångar som jag hade tänkt mig mellan filmsekvenserna 
och kunna skapa menyer blev jag tvungen att uppdatera dataprogrammet. Det var lättare 
sagt än gjort. Lösenorden för uppdateringen fungerade inte och efter en hel del mail fick 
jag det riktiga lösenordet.  

                                                

 

22 Jarrick & Josephson (1996) Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. 
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Nya frågor / vidare forskning 
Min forskningsstudie har fått begränsa sig i tid och omfattning. Den kan ses som en 
förstudie till ett fortsatt forskningsarbete, där många intressanta frågor finns att ta reda 
på. En fråga är om resultatet blir detsamma i en större undersökning med fler elever och 
trafiklärare med. En annan fråga är om det är någon skillnad i resultat mellan nya 
trafiklärare och mer erfarna trafiklärare. Eller om det blir skillnad i elevernas resultat 
med tanke på hur mycket de har kört privat. Jag var ju väldigt fundersam om det skulle 
vara ljud eller inte på DVD-instruktionen, jag valde till slut att inte lägga på något ljud. 
Men här finns plats för fortsatt forskning om det ska vara ljud eller inte. 
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Bilagor 

Bilaga: 1 

Frågor till DVD-instruktionen 
Elev   

¤ vad ska jag se i backspegeln                        ¤  Kf-Byte, dödavinkeln  

¤  Broms med nedväxling

  

¤  Sparsam uppväxling till 50 km/h       ¤ Sparsam uppväxling till 70 km/h    

1. Tyckte du att det var en tydlig DVD-instruktion.  

                         ¤  Ja                                        ¤ Nej

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Tror du att du har nytta av denna DVD-instruktion.  

                         ¤  Ja                                       ¤  Nej

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Tror du att du har sparat tid (mindre körlektioner) på denna DVD-instruktion.  

                          ¤  Ja                                       ¤  Nej

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Skulle du hellre velat att din trafiklärare demonstrerat övningen genom att köra själv.  

                    ¤ Ja                                         ¤  Nej

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Upplever du att en lärardemonstration (trafikläraren kör själv) tar tid från din  körlektion.  

                          ¤  Ja                                        ¤  Nej

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Vad tycker du att maxtiden för en demonstration (trafikläraren kör själv) är.  

                              Skriv ditt svar i minuter:…………………………………….  

                                                                                                                      Tack för hjälpen! 
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Bilaga: 2  

Frågor till DVD-instruktionen 
Lärare   

¤  Kf-Byte, tecken                ¤  Broms med nedväxling                ¤  Eco-växling     

7. Tyckte du att det var en tydlig DVD-instruktion.  

                         ¤  Ja                                        ¤ Nej

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Tror du att eleven har nytta av denna DVD-instruktion.  

                         ¤  Ja                                       ¤  Nej

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Tror du att eleven har sparat tid (mindre körlektioner) på denna DVD-instruktion.  

                          ¤  Ja                                       ¤  Nej

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Skulle du hellre velat demonstrera övningen genom att köra själv.  

                    ¤ Ja                                         ¤  Nej

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Upplever du att en lärardemonstration (du kör själv) tar tid från elevens  körlektion.  

                          ¤  Ja                                        ¤  Nej

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. Vad tycker du att maxtiden för en demonstration (du kör själv) är.   

                              Skriv ditt svar i minuter:…………………………………….   

                                                                                                                      Tack för hjälpen! 
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Bilaga: 3   
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Bilaga: 4 
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