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Förord 
Studien Processutvärdering av körkort för EU-moped har utförts av VTI på uppdrag av 
Transportstyrelsen. Christina Stave som är forskare på VTI har genomfört fem 
fallstudier där utbildningar för AM-körkort för moped klass I har studerats och bedömts. 
I uppdraget ingick även en kvantitativ för- och efterstudie, vilken presenteras i en 
separat rapport av Henriksson m.fl. (2012).  

Ett stort tack till de utbildare, lärare och elever som delade med sig av sitt arbete och sin 
kunskap genom att delta i studien. Tack till alla personer som hjälpte till med uppgifter, 
information och goda råd. Jag vill särskilt nämna forskaren Gunilla Näsström vid Umeå 
universitet som bistått vid samstämmighetsbedömningen och Sonja Forward på VTI 
som genom sin stora erfarenhet hjälpt till med upphandling och metodbedömningar.  

 

 

Göteborg i augusti 2012 

Christina Stave 
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Processutvärdering av körkortsutbildning för EU-moped 
av Christina Stave 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 
Sammanfattning  
På uppdrag av Transportstyrelsen har VTI utfört en processutvärdering av det nya 
körkortet för EU-mopeden. Utvärderingen vill belysa hur utbildningen i stort har 
genomförts och vilken effekt den kan tänkas ge på elevernas beteende i trafiken. 

För att öka trafiksäkerheten och minska antalet dödade och skadade i mopedolyckor 
infördes den 1 oktober 2009 ett nytt körkort – AM – för moped klass I. EU-mopeden är 
konstruerad för att köras i högst 45 km/tim, skall vara registrerad och trafikförsäkrad. 
En ny nationell målstyrd kursplan togs fram i syfte att höja kunskapsnivån och 
riskmedvetenheten. En obligatorisk utbildning på minst 12 timmar, varav minst fyra 
timmar praktiska moment där övningskörning i trafik skall ingå, infördes. När eleven 
har nått målen och är minst 15 år, värderar utbildaren den praktiska körningen och ett 
kunskapsprov genomförs på Trafikverket. 

Denna studie är i huvudsak kvalitativ och ett flertal metoder såsom direkta observa-
tioner, klassrumsobservationer, lektionsuppläggsbeskrivning, intervju av lärare och 
enkät till elever har använts för att beskriva och bedöma utbildningsprocessen. En 
samstämmighetsbedömning utfördes även för att se om den nationella kursplanens mål 
realiserades i undervisningen. Fem olika typer av utbildningar i Göteborgsregionen har 
studerats: intensiv- och längre kurser, lärare med olika utbildningserfarenheter och med 
elever från olika områden.  

Resultaten visade att varje kurs genomförs baserat på olika pedagogiska idéer men det 
gemensamma var att majoriteten använde power point-presentationer som grund för en 
lärarcentrerad undervisning. En utbildare hade fokus på dialog och diskussion med 
eleverna och bjöd också in föräldrarna för att prata om riskerna med mopedkörning. 
Lärare, elever och föräldrar hade samtliga en positiv inställning till införandet av AM- 
körkortet med obligatorisk utbildning. Lärarna varnade dock för risken att fler körde 
utan körkort då det blivit dyrare. 

Kurserna fick genomgående gott omdöme av eleverna och eleverna var generellt 
ambitiösa och fokuserade. Totalt 36 elever deltog där 30 var pojkar. Samtliga utom en 
individ var i 15-årsåldern. De flesta lärare bedömdes ha ett bra undervisningsmaterial 
och ett gott undervisningsklimat men kunde förbättra sin presentation och summering 
av lektionerna samt i något fall möjligheter till raster och energiintag.  

Lärarnas undervisningsbeteende var traditionell katederundervisning, med hänvisning 
till ett stort material att lära på kort tid där eleverna ändå fick göra mycket självstudier.  

Då utbildningarna jämfördes med den nationella kursplanen visade resultaten att 
flertalet mål togs upp på kurserna förutom självvärdering. Teoriundervisningen var i de 
flesta fall provstyrd vilket innebar att huvudvikten i teoriundervisningen låg på regler 
och bestämmelser och mindre på att höja riskmedvetenheten. En överensstämmelse 
mellan kursplan, undervisning och prov är önskvärd, och målen avseende attityder till 
risk och personlig mognad är i liten utsträckning med i det skriftliga provet på 
Trafikverket. Därför är det osäkert om elevernas riskmedvetenhet och attityder till 



 

6 VTI rapport 756  

hastighet och alkohol förändrats. För att åstadkomma det behövs kanske också en 
förändring av provet så att utbildaren lägger större vikt vid dessa frågor i enlighet med 
den nationella kursplanen.  

Sammantaget visade resultaten att det förmodligen skett en höjning av kunskapsnivån, 
flera lärare menade att de hade tagit ett halvt B-körkort. Författarens tio tankar om 
framtiden lämnas slutligen i rapporten.  
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Process evaluation of driving license for EU-moped 
by Christina Stave 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping 

 

 
Summary  
In order to improve traffic safety and decrease the number of killed or injured mopedists 
in accidents, a new driving license – category AM – for class I mopeds was introduced 
on October 1st 2009. The mopeds in this category, class I, are called EU-mopeds. These 
mopeds are built to be driven at a maximum speed of 45 km/h and they have to be 
registered, have a third party compulsory insurance and must not be driven on bicycle 
paths. To be qualified to drive a class I moped you need to be 15 years old and have 
AM or other driving license qualifications.  

In order to raise the level of knowledge and risk awareness, a mandatory training course 
of 12 hours minimum was introduced, including both theoretical and at least four hours 
of practical training and driving in traffic. The course ends with an evaluation of the 
practical parts by the teacher and a theory test at the Swedish Transport Administration. 
A new goal orientated national syllabus was introduced for the AM license. In order to 
arrange training courses, educators should apply for authorisation by sending their 
educational plan based on the national syllabus for approval to the Swedish Transport 
Agency.  

In this study several methods such as direct observations, assessment of teachers and 
lesson structure, student questionnaire and interviews with the teachers were used to 
describe and evaluate the education process. An examination of the alignment between 
the aims of the national syllabus and the training course was made. The study aim was 
to show a picture of how the new driving license education has been carried out and 
which effects it might have.  

Five different types of training courses in the Gothenburg region, have been studied; 
courses over several days and intensive courses, with different educational background 
and students from different areas. Results showed that all educators had different 
pedagogic strategies, however, all of them used teacher centred education based on 
Power Point presentations. One of the teachers had a bigger emphasis on dialog and 
discussions with the students, including parents, to talk about the risks of driving a 
moped. 

The teachers, students and the students’ parents all had a positive attitude towards the 
implementation of the new AM license with its compulsory education. The teachers, 
however, call attention to that the number of people driving without a license has 
increased since the price for the license has gone up. The teacher is a key-person and a 
role model for the pupils. All teachers received good judgements from the students and 
the students were generally ambitious and focused. In total 36 students participated, of 
these 30 were boys, and all but one at the age of fifteen. Most of the teachers had good 
study materials and a good teaching climate. Improvements could be done by including 
introductions and summaries and in some cases increasing the number of breaks and the 
possibility to energy intake for the students during the day. The assessment of the 
teachers’ methods and behaviour showed in general a good standard, where the 
emphasis was more on problem-solving than on critical and creative thinking. Lessons 
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were mostly teacher focused but sometimes students were engaged in short group 
discussions. There was a great amount of information in a short time, hence the students 
had to learn a lot by self-tuition. The teachers considered the introduction of the 
mandatory training course most important.  

As the training course were compared with the national syllabus, results showed that 
most of its goals were present during courses, except for self-evaluation. On the other 
hand self-evaluation occurred more naturally in the discussion between teacher and 
student during driving practice, where the alignment to the national curriculum was 
higher. The intentions with the national syllabus were to change focus of education 
from facts and rules toward deeper levels of knowledge. The main emphasis of the 
theory education was, however, on regulations and traffic signs and less on raising risk-
awareness. In most cases the theory lessons were not oriented towards the curricular 
aims, but based on the theory test, and as a result the alignment with the national 
syllabus was insufficient.  

The results indicated that there has been an improvement of the level of knowledge, 
several teachers said that their pupils now had taken a half driving license for car. 
However, risk awareness and attitudes towards speeding and alcohol probably remained 
unchanged. One way to enable change is to include higher levels of knowledge in the 
examination, in order to make the educators’ focus more on these questions. It is 
desirable that a match exists between the curricular, the education and the tests. The 
author’s recommendations for the future are to be found at the end of the report.  
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1 Bakgrund 
På uppdrag av Transportstyrelsen har en processutvärdering av den nya utbildningen för 
AM-körkort för moped klass I utförts av VTI. I uppdraget ingick även en kvantitativ 
för- och efterstudie, vilket presenteras i en separat rapport av Henriksson m fl. (2012). 
I processutvärderingen genomfördes en pilotstudie redan sommaren 2010 och under 
augusti och september 2011 studerades ytterligare fyra kurser. De fem moped-
utbildningarna redovisas här sammantaget, de kan ses som fem olika fallstudier och 
tillsammans kan de förhoppningsvis ge en bild av hur utbildningen kan se ut. En 
återkoppling av resultaten till och från utbildarna har även genomförts. Moped klass II 
kommer inte att redovisas i projektet så all hänvisning till moped avser moped klass I.  
EUs tredje körkortsdirektiv (2006/126/EG) som syftar till en harmoniering av regel-
verket kring körkort inom EU, föreslog en åldersgräns för EU-moped på 16 år, med 
möjlighet till nationella undantag. I regeringens proposition (2008/09:60) valde Sverige 
att behålla åldersgränsen på 15 år för moped till skillnad från flera andra EU-länder. 
Den 1 oktober 2009 infördes således körkortskrav för att få köra så kallad EU-moped i 
syfte att höja kunskapsnivån och riskmedvetenheten, då olycksfrekvensen med unga 
mopedförare var hög. Transportstyrelsen skriver på sin hemsida (TS1) ”Införandet av 
körkort AM syftar till att öka trafiksäkerheten och minska antalet döda och skadade i 
mopedolyckor. Ökade kunskaper hos förarna är ett sätt att motverka trenden med ökat 
antal olyckor med mopeder inblandade. Kunskapsprov och en obligatorisk fordons-
anpassad utbildning med mer omfattande praktiska inslag än idag, bland annat övnings-
körning i trafik, bör kunna göra mopedåkningen säkrare för ett stort antal unga förare”.  

 
1.1 Problemet - mopedolyckor 
Mopedrelaterade skador och dödsfall är ett ungdomsproblem, skriver Gregersen (2011).  
Statistiken visar att 15 år är den ålder där flest dödas och skadas på moped. Av de 114 
personer som omkom på moped mellan 2000 och 2009 var 25 procent 15 år (NTF). De 
vanligaste olyckorna är singelolyckor där man har haft svårt att hantera farten samt 
korsningsolyckor. Enligt Barnolycksfallsfondens analys av statistik (2011) skadas varje 
år totalt cirka 4 500 barn så allvarligt i mopedolyckor att de behöver uppsöka ett 
akutsjukhus. Två tredjedelar av de skadade är pojkar, och det är de oerfarna femton-
åringarna som oftast råkar illa ut, det är de trimmade motorerna och hjälmslarv som 
orsakar flest dödsolyckor. Mopedisterna är, liksom alla oskyddade trafikanter, mycket 
sårbara i en olycka och syns dessutom ofta dåligt i trafiken.  

 
Den typiska dödsolyckan är, enligt Strandrot (2007), en 15-årig pojke på 
trimmad moped som kör rakt in i en personbil i en landsvägskorsning, skyltad 
70 km/tim. Mopedisten tappar hjälmen och omkommer på grund av skallskador. 

 

Enligt Trafikverket (TV1) har i genomsnitt 11 mopedister (klass I+II) dödats per år 
under den senaste 10-årsperioden, varav ca hälften är 15–17-åringar, en ganska stabil 
siffra. Däremot har de som skadats svårt haft en klar ökning under 2000-talet, från 4 
personer år 2000 till 186 personer 2009.  
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Det nya AM körkortet infördes oktober 2009 och en halvering av de svårt skadade 
skedde mellan åren 2009 och 2010 (se tabell 1 – kursivt). Detta skall ses i ljuset av att 
mopedförsäljningen sjönk kraftigt mellan åren 2009 till 2010 men däremot inte det 
totala antalet registrerade mopeder i trafiken, vilket var ca 230 000 år 2011 (TV1).  

 

Tabell 1.  Trafikverkets statistik på svårt skadade efter månad och år för moped klass 1, 
* = t.o.m. 15/11 2011. Källa: Transportstyrelsen (Trafikregistret) och SCB (TS2). 
 

År Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa 

2000 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 

2001 0 0 0 1 2 0 2 4 3 0 2 0 14 

2002 1 2 0 3 4 3 4 9 2 6 0 2 36 

2003 0 0 0 5 6 10 7 5 5 9 3 0 41 

2004 2 1 3 3 10 8 7 13 17 6 2 1 73 

2005 1 2 0 12 16 20 9 13 24 14 2 1 114 

2006 1 1 3 9 22 28 24 28 19 17 2 8 162 

2007 5 2 12 12 18 35 14 28 26 21 10 4 187 

2008 3 2 6 18 20 24 23 40 19 19 14 3 191 

2009 2 6 2 17 26 33 23 24 29 12 7 5 186 

2010 0 0 1 11 13 20 19 18 12 1 1 1 97 

2011* 0 0 0 7 14 24 12 16 14 7 5  99 

 

En 15 åring har ofta liten erfarenhet av att vistas ute i trafiken. Tidigare har man kanske 
cyklat på cykelbanor men med EU-moped får man inte längre köra där utan skall 
samsas i filer och cirkulationsplatser med stora lastbilar och bussar. Grundskolan har 
inga krav på att genomföra utbildning i trafik eller trafiksäkerhet, många unga får därför 
begränsad undervisning i trafikkunskap. Vid körkortsutbildningen är det kanske första 
gången man hör talas om högerregeln och många nya uttryck och termer behöver därför 
läras in. 

Det finns regionala skillnader och i Göteborg finns ett program kallat ’Young Rider’ 
som har en hemsida med information, material och filmer (YR). Även National-
föreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF1) arbetar med mopedprojekt och de 
skriver på sin hemsida (NTF1).’”Utbildningen för blivande mopedförare är mycket 
viktig. För barn i 15–16-årsåldern måste utbildningen både handla om förmågan att 
framföra fordonet i trafik och att förstå de risker som är förknippade med moped-
körning. Hit hör inte bara risker i vägmiljön utan också inverkan av egna beslut, 
grupptillhörighet, livsstil, personlighet m.m. Den stora utmaningen kommer dock att 
ligga i att utforma en målgruppsanpassad utbildning. Kunskaper om hur detta ska 
åstadkommas saknas idag”.  
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Engström m fl. (2003 s.14) konfirmerar i sina slutsatser att ”unga nyblivna förares höga 
olycksinblandning är delvis en effekt av bristande kunskap, insikt, riskmedvetenhet och 
körerfarenhet och delvis en effekt av åldersrelaterade faktorer såsom livsstil, 
kamratskap, socialiseringsprocess och mognad”. 

 
1.2 Införande av AM-körkortet 
Före oktober 2009 fanns endast krav på att ta förarbevis för att köra EU-moped. Förar-
bevis är nu krav för att köra moped klass II, som får framföras i 25 km/tim och ej 
behöver vara fordonsregistrerad. Det har således skett en uppgradering av kraven, vilket 
för EU-mopeden innebär dels mer teori men även obligatorisk körutbildning.  

På Transportstyrelsens körkortsportal (TS1) står det att ”moped klass 1 är en moped 
som är konstruerad för att köras i högst 45 km/tim., den kallas även för EU-moped, ska 
vara registrerad och ha registreringsskylt bak. Mopeden måste vara trafikförsäkrad och 
får inte köras på cykelbanor. För att få köra moped klass 1 måste man ha fyllt 15 år och 
ha ett körkort med behörighet AM eller ett körkort med annan behörighet. För att en 
elev ska få övningsköra med moped klass I måste man ha uppnått en ålder av 14 år och 
9 månader samt ha ett giltigt körkortstillstånd. Uppsikt under övningskörningen ska ske 
av en behörig utbildare, privat övningskörning är inte tillåten”. 

På Körkortsportalen kan man också läsa att ”hela utbildningen är på minst 12 timmar. 
Av dessa timmar är minst fyra timmar praktiska moment, där övningskörning i trafik 
ingår. Övriga timmar är teoretisk utbildning. När eleven har nått målen rapporterar 
utbildaren till Transportstyrelsen att du genomgått utbildningen. En genomförd 
utbildning för behörighet AM är giltig i 5 år. När utbildaren rapporterat att du genom-
gått utbildningen kan du eller utbildaren boka tid för kunskapsprov” vilket utförs på 
Trafikverket. (Teoriprovet kostar 220 kr, det innehåller 70 frågor, av dessa skall 52 st 
vara rätt, provtiden är 50 min). 

Efter införandet av det nya mopedkörkortet i oktober 2009 var andelen godkända 
teoriprov på första försöket hos Vägverket endast 26 %, ett år senare var siffran uppe i 
55 % och 2011 är godkännandegraden på första försöket 71 % vilket är bättre än för B-
behörigheten (TS3).  

 
1.3 Undervisning som åtgärd 
För att påverka attityder och beröra har ett flertal filmer gjorts där man kan se 
konsekvenserna av en riskfylld körstil. Trivector har även testat en metod kallad 
”module close to” (Linderholm et al., 2009) där unga förare vållande till allvarliga 
olyckor, berättar om sina erfarenheter för B-körkortstagare. 

Inom pedagogiken pratar man om elevcentrerad undervisning i motsats till lärar-
centrerad, dvs. att man utgår från elevens frågor för att lära trafikkunskap samt 
riskmedvetenhet. Detta ställer nya krav på läraren att kunna individanpassa och gå 
utanför undervisningsplanen, och inte bara undervisa genom en förutbestämd mall 
såsom traditionell ”katederundervisning” med hjälp av en powerpointpresentation. 
Lärarens pedagogiska förmåga blir mer central men nu inte bara med avseende på fakta 
och regler utan även för att påverka attityder och att bli ledare för diskussioner om t.ex. 
grupptryck och trimning. Läraren kan ses som en stödjande processledare (Schein,1996) 
och för denna roll behöver man kunskaper i beteendevetenskap. 
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Coaching har blivit en populär pedagogisk metod med en individuell utgångspunkt där 
eleven styr utvecklingen och coachen stöttar och ger återkoppling. Sedan länge har man 
i pedagogiken studerat empowerment där Freires (1970) metoder har inspirerat genom 
ett kritiskt tänkande från den individuella nivån mot sociala analyser vidare till 
handling. I korthet kan det ske i grupp genom olika steg där ledaren frågar vad man ser 
och känner runt det specifika problemet, att gruppen bidrar och delar erfarenheter och 
slutligen utforskas möjliga handlingsplaner för att lösa problemen. Det finns ett antal 
teorier som innefattar lärande närbesläktade med empowerment, en sådan är ”erfaren-
hetsbaserat lärande” (Kolb, 1984), där lärande ses som en pågående process mellan 
handling och reflektion, där tidigare egna och andras erfarenheter är basen för nya 
insikter. Andra exempel är gruppdiskussioner genom ”lärande dialog” där Wilhelmson 
(1998) skriver om att målet är att förändra sin uppfattning men också att öva sin 
samtalsförmåga.  

För det nya AM-körkortet togs en nationell kursplan fram baserad på målstyrning. Den 
återfinns i Transportstyrelsens föreskrift ”Utbildning av förare för behörighet AM” 
(2010:79) under kapitel 4(se bilaga 1). Utifrån den skall de som vill utbilda utforma sin 
egen undervisningsplan för granskning av Transportstyrelsen. Undervisningsplanen 
skall ge svar på vad utbildningen innehåller och hur undervisningen går till samt ge 
eleverna en likvärdig utbildning hos olika anordnare. Undervisningsplanen skall vara till 
för föräldrar, eleven och lärare och användas vid utveckling av kursen. För att hjälpa 
utbildare och ungdomar som ska ta AM-körkort har Transportstyrelsen på Körkorts-
portalen (TS4) publicerat ett arbetsdokument som beskriver de krav som ställs på 
eleverna inför kunskapsprovet. Till skillnad från kursplanens fyra målbeskrivande 
moment:  
 

• Manövrering, fordon och miljö 
• Körning i olika trafikmiljöer 
• Resande med fordon i speciella sammanhang 
• Personliga förutsättningar och målsättningar i livet 

har målen vid kunskapsprovet delats in i fem delområden vilka är  
 

1. Fordonskännedom/manövrering 
2. Miljö 
3. Trafiksäkerhet 
4. Trafikregler 
5. Personliga förutsättningar 

Varje delmoment är sedan preciserat i mer detaljerade beskrivningar över vilka krav 
som ställs på eleven inom ett visst delområde, vilka kan komma att prövas vid det 
teoretiska kunskapsprovet. 
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2 Utvärdering – teoretisk utgångspunkt 
Utvärdering definieras enligt Vedung (2002) som en noggrann efterhandsbedömning av 
utfall, genom utvärderingen kan man få vägledning för framtiden. Lindström et al. 
(2011) redogör för två typer av bedömningar, den summativa och den formativa. Den 
summativa sker oftast i slutet av en kurs för att informera om vad eleven har lärt sig och 
hur väl kursen infriat målen, den kan även kallas effekt- eller målutvärdering. Den 
formativa är den processinriktade som samlar information och beskriver interaktioner 
samt vilka processer som ger upphov till förändring. Den formativa brukar ha inslag av 
återkoppling under kursens gång. Den genomförda utvärderingen i detta projekt hade 
inslag av båda genom att studera hur väl målen infriats men även vad som skedde i 
processen. Fokus låg här på själva utbildningsinsatsen inte på vad som var före eller 
efter. Det studeras i en parallell kvantitativ för- och efterstudie, vilket presenteras i en 
separat rapport av Henriksson m. fl. (2012). I innevarande studie beskrivs en utbild-
ningsprocess och identifieras faktorer som kan bidra till förändring, dvs. svarar på 
frågan om hur och vad som sker eller vad som inte sker.  

 
2.1 Processutvärdering 
Processutvärdering innebär att systematiskt följa och dokumentera genomförandet av 
utbildningen. Följande upplägg användes i genomförandet av processutvärderingen. 
Utbildningens innehåll beskrevs samt de metoder utbildaren använde, ävenledes elevens 
aktivitet och interaktion med lärare och andra elever. Lärarens undervisningsmetod 
utvärderades samt förmåga att omsätta sin undervisningsplan till praktik, därutöver 
intervjuades läraren om pedagogiskt upplägg och egna erfarenheter. Deltagarna 
tillfrågades även om undervisningen med hjälp av en enkät. Pedagogiken har ofta fokus 
på elevens resultat, i denna utvärdering inkluderas hela kursen och dess upplägg, 
lärarens aktivitet och det som eleven har möjlighet att ta del av.  

 
2.2 Målutvärdering 
För att komplettera den processinriktade utvärderingen gjordes även en bedömning av 
utbildningens innehåll i förhållande till den nationella kursplanen. Kursplanen valdes 
istället för utbildarens egen undervisningsplan då denna inte uppgavs vara ett levande 
dokument som reflekterade den faktiska undervisningen. Genom att använda den 
nationella kursplanen kunde även jämförelse göras med Näsströms m.fl. rapport (2011a) 
där kursplan och prov jämfördes. Avsikten var att kunna klargöra eventuella effekter av 
den önskade förändringen på elevens kunskaper och attityder till risker i trafiken och 
kunskap om egen förmåga.  

Mål- och resultatstyrning infördes i Sverige i samband med den nya läro- och kurs-
planen 1994. Istället för att detaljstyra innehållet ville man öka friheten och flexi-
biliteten att utforma vägen till målet genom riktlinjer. Detta medförde olika upplägg 
men också nya krav på utbildare att själva utforma sin undervisning.  

Lindström et al (2011) skriver att kunskapsbegreppet kan uppdelas i de s.k. fyra F:n:  
Fakta, som handlar om att veta att,  
Förståelse, som handlar om att veta varför,  
Färdighet, som handlar om att veta hur och  
Förtrogenhet, som handlar om att veta vad.  
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Det sistnämnda kan man inte läsa sig till utan är erfarenhetsgrundad, knuten till 
reflektion. Begrepp såsom självvärdering introducerades och en hierarkisk syn på 
begreppen bildades så att fakta hade lägre nivå och förtrogenhet, en högre reflekterande 
mer mogen nivå.   

Genom målstyrningen introducerades en triangulär relation mellan mål, undervisning 
och bedömning (se figur 1 nedan). 

 
Figur 1.  Relationen mellan mål, undervisning och prov (Andersson, 2002). 
Proven och bedömningarna skall överensstämma med läroplanens mål (A), under-
visningen skall reflektera läroplanens mål (B) men även vara i linje med proven (C). En 
överensstämmelse mellan dessa är önskvärd (Andersson, 2002). Det fanns inom 
pedagogiken ett behov att förskjuta tyngdpunkten i undervisningen från ytligare 
faktainlärning mot djupare förståelsekunskaper. Man började bl a använda sig av 
Blooms reviderade taxonomi (Krathwohl, 2002). Genom en hierarkisk syn på de 4 F:n 
skapades en matris (se figur 2 nedan) där man namngav de fyra kunskaps-
dimensionerna; faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap och metakognitiv 
kunskap. På den andra axeln i matrisen finns sex (här fem då ”skapa” tagits bort) 
kognitiva processer. Då axlarnas kategorier kombineras kan man bl.a. jämföra mål, 
undervisning och bedömning.  

På institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet har Näsström 
m fl. (2011a) genomfört en studie för att undersöka innehållet i den nationella 
kursplanen samt dess samstämmighet med det teoretiska provet för AM-körkortet. De 
använde Blooms reviderade taxonomi och placerade in kursplanens mål (#) samt ett 
urval provfrågor (O) från Trafikverket i matrisen (se figur 2 nedan).  

Näsströms resultat visade att kursplanens mål fanns i alla fyra kunskapskategorierna och 
i de fem kognitiva kategorierna. Då de två dimensionerna kombinerades låg 
huvudvikten för målen på att förstå begreppskunskap samt värdera metakognitiv 
kunskap (självvärdering). Flest mål fanns i förstå + begreppskunskap, medan det var 
flest prov i minnas + fakta. Samtliga självvärderingsmål låg i kategorin värdera + 
metakognition, vilken innebar en låg samstämmighet då dessa ej förekom på provet. 
Resultaten visade först en otillräcklig samstämmighet mellan mål och prov, men efter 
samtal med Transportstyrelsen blev det klarlagt att de två mål som ligger i minnas + 

Mål 

Undervisning Bedömning 

A B 

C 
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faktakunskap som hänvisar till regler och bestämmelser hade betydligt större vikt, 
därför viktades dessa upp till 50 % dvs. till lika mycket som de andra målen 
tillsammans. Det medförde att samstämmigheten blev acceptabel.  
 

 
Figur 2.  Blooms reviderade taxonomi med 50 kursmål (#) samt 65 provfrågor (O) från 
Näsström m fl. (2011a). 
 
För att beskriva vilka kompetenser en säker bilförare behöver, utvecklades inom 
trafikpedagogiken en hierarkisk modell i två dimensioner (Hatakka, et al. 2002), den 
s.k. GDE-matrisen (Goals for Driver Education). Här ser man personliga förutsättningar 
och mål som något på en högre nivå som påverkar lägre nivåer av mer konkret 
beteende, medan erfarenhet påverkar nedifrån och upp (se figur 3 nedan). I den ena 
dimensionen finns fyra nivåer från högt till lägre: individen, resan, trafiken och 
fordonet. I den andra återfinns: kunskaper och färdigheter, riskhöjande faktorer samt 
självvärdering. GDE-matrisen har likhet med Blooms men med det förhållandet att de 
högre nivåerna i Blooms är i nedre högra hörnet istället för i det övre högra hörnet som i 
GDE. Matriserna skiljer sig också åt genom att Blooms är en hierarkisk kognitiv modell 
medan GDE-matrisen är en innehållsmatris.
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Figur 3.  GDE matrisen, svensk översättning efter originalet (Hatakka, m fl., 2002). 
 
Tidigare trafikutbildning lade tonvikten på att lära sig bilen och hanteringen av den samt 
skyltar och regler. Nu såg man att fokus borde flyttas till högre nivåer så att man kunde 
höja riskmedvetenheten och kunskaper om sig själv i interaktion med andra. GDE- 
matrisen ligger till grund för körkortsutbildningens kursplaner i flera länder. Den har 
påverkat synen på körkortsutbildningen och införandet av självvärdering i den 
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nationella kursplanen. Med utbildningen för det nya AM körkortet ville man således få 
en förskjutning i undervisningen så att en större del ägnades åt högre nivåer för att 
påverka riskmedvetenhet och självuppfattningen. GDE-matrisen användes av Nyberg 
och Henriksson (2009) vid den processutvärdering VTI genomförde av B-körkortet. I 
denna studie har Blooms reviderade taxonomi använts för att komplettera och jämföra 
med den utvärdering mellan mål och teoretiskt prov för AM-körkort som Näsström m 
fl. (2011a) genomfört. Då Näsström använde Blooms matris valdes denna framför 
GDE-matrisen för att på detta sätt komplettera triangeln avseende mål, undervisning och 
bedömning (se figur 1 sidan 14).  
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3 Syfte 
Syftet med denna studie var att följa utbildningsprocessen, beskriva och utvärdera 
utbildningens innehåll samt de metoder utbildaren använde, elevens aktivitet och 
interaktion med läraren och eventuellt andra elever. Jämförelser gjordes av hur väl 
kursplanen omsattes i undervisningsplaner och faktisk undervisning och hur väl de 
stämde överens med elevens och lärarens bild av undervisningen. Målet var att ge en 
bild av hur utbildningen för det nya körkortet har genomförts och vilken effekt det kan 
tänkas ge.  



 

VTI rapport 756 19 

4 Metod 
Denna studie hade en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. Metoderna har varit att 
studera processen genom direkta observationer av utbildningen, bedömning av lärare 
och elevers agerande i undervisningen med hjälp an checklistor, djupintervjuer med 
lärare, en enkät till eleverna för att få deras åsikter samt bedömning av utbildningens 
innehåll i förhållande till den nationella kursplanen samt utbildarens undervisningsplan. 
Genom att använda flera olika bedömningsmetoder skapas triangulering, vilket ökar 
rikedomen i materialet men också tolkning och validering (Wolming, 1998). Elevernas 
resultat på teoriprovet ingick ej i denna studie utan fokus var på faktisk utbildning. 
Utvärderingens resultat redovisades slutligen för de utbildare som deltog och feedback 
mottogs från desamma för att validera utvärderingen och för att kunna korrigera och 
hörsamma deltagarnas integritet. 

Följande instrument användes (se bilagor 3 till 9): 
• Direkta observationer med fältanteckningar 
• Klassrumsobservationer  
• Lektionsuppläggsbeskrivning 
• Enkät till eleverna 
• Intervju av lärare 
• Beskrivning av undervisningsplan och jämförelse med kursplan och faktisk 

undervisning 
• Samstämmighetsbedömning mellan nationell kursplan och utbildning, teori 
• Samstämmighetsbedömning mellan nationell kursplan och utbildning, av elev 

och lärare efter den praktiska utbildningskontrollen. 

4.1 Direkta observationer 
Observation är en kvalitativ metod som är lämplig då man vill undersöka ett avgränsat 
och tillgängligt geografiskt område (Repstad, 1999), att se vad människor gör, 
dokumentera det samt tolka det som observeras. I denna studie användes en 
kombination av fältanteckningar och strukturerade observationer med checklistor 
genom deltagande observationer utan interaktion dvs. observatören är iakttagande men 
deltar ej i undervisningen. Samtal skedde dock med både lärare och elev på raster. I 
deltagande observationer är observatören instrumentet. Fältanteckningar gjordes under 
hela utbildningen både under och mellan lektionerna (bilaga 3).  

 
4.2 Klassrumsobservationer 
Som observationsinstrument användes Classroom Observation Scale – Revised (COS-
R) utvecklat av VanTassel-Baska m fl., (2005). Detta instrument översattes till svenska 
och prövades i pilotstudien 2010 och ansågs då behöva kompletteras med andra frågor, 
vilka utvecklats för studien 2011 (bilaga 4). COS-R är ett bedömningsverktyg från 
USA, där man har en mer positiv syn än i Sverige på att betygsätta lärarens prestationer. 
Instrumentet har använts för att studera undervisning i teoretiska ämnen av begåvade 
gymnasieelever, dvs. utbildning över längre tid. Något lämpligt instrument för att 
bedöma undervisningen i kortare körkortsutbildningar eller mer praktiskt orienterade 
kurser har inte funnits i litteraturen. COS-R har en manual med instruktioner om 
tillvägagångssätt (bilaga 2), ett viktigt avsteg från denna är att observationerna i denna 
studie är gjord av endast en observatör, men genomgående samma person. 
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I samband med observationerna poängsattes således läraren och eleverna såsom grupp 
med hjälp av en klassrumsobservationschecklist, COS-R (VanTassel-Baska m fl., 
2005). Bedömningen upprepades för de olika undervisningstillfällena och ett medel-
värde räknades fram för varje kurs totalt. De olika undervisningsbeteendena var för 
lärare respektive elever sammantaget följande:   

Generellt beteende 
A. Individanpassning (lärare) /självständighet (elev) 
B. Problemlösning (både lärare och elev) 
C. Kritiskt tänkande (både lärare och elev) 
D. Kreativt tänkande (både lärare och elev) 
E. Sökstrategier (både lärare och elev) 

samt de två kompletterade kategorierna: 
F. Begriplighet (lärare) /fokus på uppgift (elev) 
G. Riskmedvetenhetsförmedling (lärare) /motivation (elev) 

 
4.3 Lektionsuppläggsbeskrivning 
Enligt COS-Rs manual skall beskrivning av lokal, material och utrustning ingå. Som ett 
komplement till det utvecklades en checklista för att mer utförligt beskriva de 
hjälpmedel och de pedagogiska metoder som användes, här kallad lektionsuppläggs-
beskrivning, vilken inkluderade: 1) undervisningsstruktur, 2) undervisningsmaterial och 
lokal samt 3) undervisningsklimat (bilaga 5). 

Var och en av de tre kriterierna hade undermoment som bedömdes i en skala från 1–3, 
där 1 utgjorde ”utomordentligt”, 2 utgjorde ”acceptabelt” och 3 utgjorde ”förbättras” 
samt ett fjärde alternativ som innebar att det ”inte förekom”. Bedömningen upprepades 
för de olika undervisningstillfällena och ett medelvärde räknades fram för varje kurs 
totalt. (Pilotstudien ingick ej.) 

1) Undervisningsstruktur innehöll följande nio moment: Summerar förra gången, visar 
dagens kursinnehåll, summerar dagens kursinnehåll, uppgifter till nästa gång, förklarar 
regler för interaktion, flervägskommunikation, lektionslängd, pauser samt annat. 

2) Undervisningsmaterial och lokal innehöll följande tio moment: genomarbetat 
material/övningar, tillhandahöll böcker, träningsuppgifter, powerpoint, whiteboard, 
filmer, simulator, lokaler och bordsplacering samt annat. 

3) Undervisningsklimat innehöll följande sju moment: använder elevernas namn, visar 
respekt för eleven, använder humor, skapar ögonkontakt, visar förtroende, ‘högt i tak’ 
samt annat.  
 
4.4 Enkät till eleverna 
Enkäten utvecklades och testades i pilotstudien. En fråga togs bort pga. irrelevans och 
en fråga om motiv tillkom. Enkäten innehöll skattningsfrågor för elevens bedömning av 
kursen på en skala från 1–7. Även demografiska frågor ingick samt frågor om resvanor, 
trimning och motiv till mopedutbildningen (se bilaga 6).  
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4.5 Intervju av lärare 
Djupintervjun med lärare var halvstrukturerad dvs. den genomfördes som ett samtal där 
ett antal punkter ingick. För ändamålet utvecklades en intervjuguide som testades i 
pilotstudien. Intervjuguiden (bilaga 7) spände över frågor såsom lärarens utbildning och 
erfarenhet, dennes åsikter om de nya reglerna för körkortet och utbildningen, attityder 
till risk och säkerhet samt pedagogiska utmaningar och önskan om eventuella 
förändringar. Intervjun spelades in och tog mellan 1–1.5 timmar.   
 

4.6 Undervisningsplan och jämförelse med kursplan och kurs 
Undervisningsplanerna för varje utbildare rekvirerades från Transportstyrelsen. En 
jämförelse mellan nationell kursplan och undervisningsplan gjordes beskrivande och 
relativt schematiskt då dessa dokument inte sades vara levande dokument som styrde 
det praktiska upplägget med undervisningen. De sågs snarare som ett dokument för att 
få tillstånd att driva kursen.  
 

4.7 Samstämmighetsbedömning mellan mål och teori 
Den nationella kursplanen användes för att konstruerade en checklista för de teoretiska 
målen (bilaga 8). Med hjälp av denna bedömdes vilka mål som fanns med i kursen samt 
hur starkt/mycket de behandlades. Bedömningen gjordes under observationerna och 
resulterade i ett kryss för varje mål som förekom i undervisningen. (Pilotstudien ingick 
ej). Denna samstämmighetsbedömning har som avsikt att komplettera den utvärdering 
mellan nationell kursplan och teoretiskt prov för AM-körkort som Näsström m fl. 
(2011a) genomfört.  
 

4.8 Samstämmighetsbedömning mellan mål och praktik 
Ett instrument togs även fram för att kunna bedöma den praktiska delen av den 
nationella kursplanen och att fånga mål som inkluderar självvärdering (bilaga 9). Efter 
den sista så kallade uppkörningen ombads eleven att skatta sin förmåga på ett antal 
praktiska mål från den nationella kursplanen med betygen Godkänd (G), Väl Godkänd 
(VG) samt Mycket väl Godkänd (MVG). Eleven fick även berätta om det fanns några 
svårigheter under körningen och vad den eventuellt borde förbättra. Därefter ombads 
läraren kommentera elevens självskattning samt om eleven kunde ta kritik. Läraren 
frågades också om eleven hade eventuella svårigheter i något moment och om eller vad 
den borde träna ytterligare. Slutligen fick läraren ge exempel på övningar som hade 
utförts med eleven vilka korresponderade med ytterligare ett antal praktiska mål från 
den nationella kursplanen. (Pilotstudien ingick ej.) 
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5 Urval av kurser 
Urvalet gjordes från Transportstyrelsens lista av godkända utbildare i Västra Götalands-
regionen. En pilotstudie gjordes 2010 med en kurs från Göteborgsområdet och 
ytterligare fyra från samma område valdes 2011. Geografisk närhet var en praktisk/ 
ekonomisk förutsättning för att kunna följa kurser med endast några timmars under-
visning under flera dagar. Åtta utbildare kontaktades och fyra av utbildarna valdes med 
ambitionen att få variation ur följande aspekter: Intensivkurs eller kurs över flera dagar 
(här kallad flerdagskurs), etablerad trafikskola eller ej, MC- utbildningserfarenhet eller 
ej samt olika socioekonomiska områden.  

Pilotstudien från sommaren 2010 inkluderades i denna studie trots att viss förändring 
hade skett mellan åren 2010 och 2011. Några mopedhandlare i regionen har lagt ned 
sina mopedkurser och samarbetar nu med undervisare som i sin tur rekommenderar 
handlare. I Göteborgsregionen har gymnasieskolorna inte längre mopedkurser, ej heller 
studieförbunden. Sålunda följdes totalt 5 kurser med följande karakteristik. 

 
5.1 Kort presentation av de fem olika kurserna A – E 
Se även utförlig beskrivning av utbildningarna i kapitel 7.  

 
A - Intensivkurs (pilotkurs) 
Kursen var en intensivkurs som hölls över lördag och söndag med teoriundervisning på 
totalt ca 10 timmar samt 4 timmar praktisk träning inklusive praktisk utbildnings-
kontroll. Tio elever genomförde kursen, varav 2 flickor och 8 pojkar, en lärare tillika 
ägare genomförde undervisningen. Utbildningsanordnaren var inte vid tillfället klassad 
som trafikskola och anordnade inte utbildning för MC. Företaget låg i ett industri-
område men hade upptagningsområde från helt andra delar av staden samt landsbygd 
men framförallt dess ytterområden. 

 
B - Flerdagskurs  
Kursen var en långkurs över ca en vecka med fyra utbildningstillfällen för teori. Fem 
elever genomförde kursen, varav två flickor och tre pojkar, och läraren var utbildnings-
ansvarig tillika delägare. Kursen valdes till projektet då den hade utspridd utbildning 
över tid samt saknade erfarenhet av MC utbildning. Utbildningsanordnaren var trafik-
skola och medlem i Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) och anordnade inte 
utbildning för MC. Företaget låg i ett bostadsområde men hade mycket vidsträckt 
upptagningsområde. 
 
C - Intensivkurs  
Kursen var en intensivkurs över lördag och söndag. Nio elever genomförde kursen alla 
pojkar och läraren var anställd trafiklärare. Kursen valdes då man hade en intensiv-
utbildning över ett veckoslut samt erfarenhet av MC utbildning. Utbildningsanordnaren 
var en trafikskola med medlemskap i STR och anordnade utbildning för MC. Företaget 
låg i ett bostadsområde med relativt gott socioekonomiskt upptagningsområde. 
 
D - Flerdagskurs  
Kursen var en flerdagskurs över ca en vecka med fyra utbildningstillfällen för teori. Sju 
elever genomförde kursen samtliga pojkar. Läraren för teorin var inhyrd konsult och för 
den praktiska utbildningen fanns en anställd lärare. Kursen valdes då det inte var en 
trafikskola med utbildade lärare, men med stor vana från praktisk körning och 
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fordonskunskap. Utbildningsanordnaren var en mopedförsäljare som hade god 
erfarenhet av både moped- och MC-körning. Företaget låg i ett industriområde och hade 
ett mycket vidsträckt upptagningsområde. 
 
E - Flerdagskurs  
Kursen det var en långkurs över ca en vecka med tre utbildningstillfällen för teori. Fem 
elever genomförde kursen, en flicka, en kvinna och tre pojkar. Läraren för teorin var 
inhyrd konsult och för den praktiska utbildningen stod utbildningsansvarig tillika ägare 
Utbildningsanordnaren var trafikskola och medlem i STR. Företaget låg i ett bostads-
område med svagare socioekonomiskt upptagningsområde. Utbildaren valdes då den 
anordnade utbildning för MC, sitt upptagningsområde samt marknadsförde sig med att 
ha flerspråkiga trafiklärare. 
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6 Genomförande 
Under våren 2010 förbereddes studien med genomgång av olika instrument och 
checklistor. På sommaren genomfördes en pilotstudie av en mopedutbildningskurs. Vid 
denna testades instrumenten och metoden och ett PM levererades till Transportstyrelsen 
för en diskussion om fortsatt upplägg av studien. Kontakt togs med Umeå universitet 
och Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, där en studie genomfördes för att 
jämföra kursplan med prov avseende AM-körkortet (Näsström m fl., 2011a). Med deras 
metoder som utgångspunkt gjordes checklistor för att kunna komplettera med en 
jämförelse mellan kursplan och undervisning.  

Undervisningsplaner rekvirerades från Transportstyrelsen och ett urval gjordes av 
utbildningsanordnare. Efter kontakt med ett antal valdes slutligen fyra kurser ut som 
följdes under augusti och september 2011. Kontakten med utbildarna startade med en 
intervju av utbildningsledaren ofta också ägaren, ibland även läraren på kursen. Vid 
detta tillfälle lämnades presentation och information om studien (bilaga 10) och 
information om kursen samlades in. Forskaren följde varje kurs hela teoretiska del samt 
körplansövning. Noteringar fördes löpande samt bedömningar med flera olika 
instrument. Eleverna fyllde i en enkät vid slutet av teoriundervisningen för en 
bedömning av hela kursen och ca två elever på varje kurs och läraren intervjuades efter 
den praktiska utbildningskontrollen, antingen personligen eller via telefon för att mäta 
samstämmighet med kursplan. Läraren intervjuades avseende kursupplägg, risk-
medvetenhet och eleverna med hjälp av en intervjuguide. Analys skedde under hösten 
efter att samtliga kurser hade studerats. Några av instrumenten utvecklades således efter 
pilotstudien och därför anges där endast värden för fyra kurser. Slutligen återkopplades 
resultaten till utbildarna och en validering av innehållet mottogs. 
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7 Resultat 
 
7.1 Undervisningsprocess för varje enskild kurs 
Inledningsvis redovisas beskrivning av de fem utbildningarnas kursinnehåll och 
undervisningsprocess för varje enskild kurs. Därefter redovisas resultaten tillsammans 
avseende bedömning av lektionsupplägg, klassrumsobservationer, elevenkät, 
lärarintervju, samt samstämmighet mellan kursplan och utbildning samt jämförelse 
mellan undervisningsplan nationell kursplan och utbildning. 

 
7.1.1 A - Intensivkurs - Pilot  
Kursarrangör  
Denna utbildare var inte vid tillfället klassad som trafikskola och hade tidigare 
mopedutbildning för nuvarande klass I och II, men då i liten skala. Från och med 2009 
hålls utbildningen i nya lokaler där man har satsat på ny teknik såsom en MC-simulator. 
Ägaren tillika läraren var utbildad trafiklärare, han höll själv i all teoriundervisning 
medan en anställd lärare assisterade med körlektioner samt en administratör som skötte 
kontakten med föräldrar och elever. Kursen gick även under vinterhalvåret.  

 
Kursinnehåll 
Kursen var en intensivkurs som hölls över lördag och söndag med teoriundervisning på 
ca 10 timmar kl. 10–15 båda dagarna. Manöverträning skedde innan eller efter teorin, 
antingen lördag eller söndag och omfattade 1 timme. Körträningen omfattade 2 x 1,5 
timmar och skedde i två steg: steg 1 – Säkerhetskontroll, manövrering, inledande trafik 
och steg 2 – Landsväg och stadstrafik och under slutet av den sista lektionen skedde den 
praktiska utbildningskontrollen för läraren.  

Eleven fick före kursen hemskickad information om vad man borde göra för att ta AM-
körkort samt förberedelser inför kursen. I kursen ingick förutom teoriundervisning, 
manöverträning och körträning i trafik, Mopedboken (Hälludd, 2011), lån av CD-skiva 
med 660 trafikfrågor samt lån av moped och komplett skyddsutrustning.  

Undervisningen hölls i en stor öppen lokal med reception samt stolar och bord. Det 
fanns 8 datorer i ett angränsande rum där eleverna kunde öva på körkortsfrågor. 
Teoriundervisningen bedrevs tillsammans med dem som skulle ta förarbevis för klass II 
(10 st. klass I och 8 st. för klass II). I undervisningen användes en power point-
presentation med koppling till filmer och internet samt blädderblock och en MC- 
simulator som eleverna kunde träna på. Simulatorn är en kopia av en lätt MC som 
eleven styr och hastighetsanpassar framför en skärm där ett scenario utspelas. Här 
tränades uppsikt och anpassning för dolda faror i stadstrafik. 

 
Beskrivning av undervisningsprocessen (se bilaga 11) 
 

Undervisningsmetoder och lektionsupplägg 
Läraren hade presentationsundervisning med hjälp av power point och korta filmer. 
Undervisningen var i huvudsak en lärarmonolog, vissa frågor ställdes direkt med namn 
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till enskilda elever och vissa svarar läraren på själv. Eleverna fick också göra små 
grupparbeten på ca 5 minuter då 2–3 eleverna arbetade ihop med en uppgift som 
därefter redovisades. Läraren sammanfattade sedan svaren på blädderblock. Läraren 
hade en positiv ton utan pekfingrar. Under dag två gjordes återkommande repetitioner 
av den föregående dagens undervisning.  

På rasten bildades en grupp av elever bestående av killar som hade tidigare vana av 
mopedkörning, de pratade med varandra medan övriga var för sig själva. Eleverna var 
aktivt lyssnande under ganska långa pass dock något tröttare på morgonen den andra 
dagen. Demonstrationen och övningarna på MC-simulatorn uppskattades och de som 
inte körde var aktivt med och kommenterade.  

Eleverna var 14–15 år och satt ofta tysta och blyga vilket gjorde det svårt att på kort tid 
skapa öppenhet och dialog. Undervisningstiden var kort i förhållande till mängden 
kunskap som skulle inhämtas för att klara teoriprovet. Viss individanpassning förekom 
då man gav mer tid till de ovana vid körträningen. Man bad också de med särskilda krav 
meddela detta före kursen. 

 
7.1.2 B - Flerdagskurs  
Kursarrangör 
Denna utbildare var ett litet familjeföretag som var medlem i STR. Man utbildade för B- 
körkort men inte MC. Trafikskolan låg i ett bostadsområde med flerfamiljshus och 
upptagningsområdet var i närområdet men även utifrån glesbygden. Läraren var 
delägare och utbildningsansvarig och hade både teori och praktik. Han är utbildad 
trafiklärare och har arbetat i 12 år sedan 20-årsåldern.  

 
Kursinnehåll 
Kursen löpte under en och en halv vecka med tre teorilektioner; onsdag kl. 17.30–19.00 
samt fredag och nästkommande fredag kl. 10–14. Eleverna beställde tid för manöver-
träning som varade i ca 1 timme och kördes individuellt. Därefter bokade man tre 
lektioner varav den sista utgjorde den praktiska utbildningskontrollen. Totalt deltog 7 
elever av vilka 2 tog förarbevis för moped klass II. Fördelningen för AM-körkort var 3 
pojkar och 2 flickor. 

Kursen hölls i kurslokalerna där man för kursen möblerat om och deltagarna satt runt 
bord riktade mot duk för projektion av powerpoint-presentation samt whiteboard. I 
denna öppna sal fanns även reception, datorer att öva på samt ett litet intilliggande kök. 
Utbildaren bjöd på fika, saft eller frukt.  

 
Beskrivning av undervisningsprocessen (se bilaga 12) 
 

Undervisningsmetoder och lektionsupplägg  
Detta familjeföretag arbetade med att skapa nära kontakt mellan skola och elev. Tempot 
var lugnt och man följde eleven noga och gav individuellt stöd. Man lärde känna eleven 
och följde upp var och en för att se hur de lyckades. Här fanns ingen grabbighet snarare 
ett omhändertagande. Man byggde sin pedagogiska idé på individuellt bemötande och 
positiv uppmuntran, man lärde sig och tilltalade alla vid namn.  
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Mopedläraren tillika utbildningsansvarig och delägare hade anammat en pedagogik som 
var elevorienterad och inspirerad av målstyrning och diskussion i grupp. Utbildningen 
var därför inriktad på gruppdiskussioner runt bilder där eleverna bjöds in till tolkning av 
situationen samt lösning av problem. Man arbetade även individuellt i övningsbok och 
därefter samtalade man om olika svar. Läraren fyllde inte i svaret utan kunde vänta i 
tystnad medan eleven reflekterade. Det fanns dock vissa svårigheter att få eleverna att ta 
initiativet. Kanske förväntade de sig en mer traditionell föreläsning. Inlärning av vissa 
fakta såsom vägmärken fick eleverna studera mer självständigt, i bok eller dator. 
Huvudvikten i denna utbildning låg på de “högre” förmågorna i GDE-matrisen. Här 
fanns inte någon fokusering av vad som skulle komma på provet hos Trafikverket. 

Lokalerna var inte stora men ommöblerades för att anpassas till undervisningsformen. 
Här använde man pauser till att resa på sig, äta och prata om de frågor som kom upp 
under pausen. Teorin hölls under flera utspridda lektioner, på sommaren på dagtid men 
då skolan börjat på kvällstid. Avsikten med utspridda lektioner var att eleven skall hinna 
läsa bokens avsnitt till nästföljande gång då man gick igenom det.  

 
7.1.3 C - Intensivkurs  
Kursarrangör 
Denna utbildare var en trafikskola med en ägare/utbildningsansvarig och tre anställda. 
Företaget var medlem i STR och hade utbildning i flera körkortsklasser. En anställd 
utbildad trafiklärare höll mopedkursen där han hade både teori och praktik. Läraren har 
tidigare undervisat för förarbevis för moped och undervisade även nu för B-BE körkort. 
Verksamheten var i ett bostadsområde med flerfamiljshus och upptagningsområdet var 
från en socialt relativt välbeställd del av staden.  

 
Kursinnehåll 
Kursen löpte under två dagar med teorilektioner på lördagen mellan kl. 10.00–17.00 
samt manöverträning på söndagen mellan kl.13.00–16.00 med en avslutande timme 
teori. Man beställde därefter tid för tre körlektioner på ca 1 timme som kördes 
individuellt varav den sista var en praktisk utbildningskontroll. Om eleven inte blev 
godkänd på sina 3 timmar så kunde fler körningar bokas men de ingick inte i 
kurspaketet.  Antingen hade man skrivit in sig tidigare eller på lördag vid kursstart. Vid 
denna kurs deltog 9 elever, samtliga var pojkar.  

Innan kursen sände man ut ett brev till eleverna med information om kursen. På denna 
kurs bjöd man förutom fika även på lunch den första dagen, där hela gruppen gick iväg 
till en restaurang och samtidigt med lunchen lärde känna varandra. Kursen hölls i 
rymliga kurslokaler där man har en lektionssal med biografsittning, rum för 
träningsdatorer samt uppehållsrum och reception. Läraren hade whiteboard samt duk för 
projektion av powerpointpresentation.  

 
Beskrivning av undervisningsprocessen (se bilaga 13) 
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Undervisningsmetoder och lektionsupplägg 
Denna kurs var intensiv med ett starkt pedagogiskt fokus. Läraren var kursens styrka 
likaså det praktiska genomförandet såsom raster med frisk luft och mat så att eleverna 
kunde få ny energi att lära. Då läraren hade både teori och praktik sammanvävdes detta 
under de två heldagarna. Trots att man hade en intensivkursuppläggning med mycket 
information i högt tempo från läraren var eleverna pigga och engagerade, de pratade och 
lärde känna varandra bra under lunchen. Här klarade man av att få med hela kursplanen 
genom ett effektivt upplägg med relevanta bilder och whiteboard invävt i varandra. Det 
var till största delen en lärarmonolog med några grupparbeten, undervisningen var 
varierad, viktiga partier poängterades och attitydfrågor samt riskmedvetenhet ingick. 
Här fanns dock inte så mycket utrymme till diskussion och reflektion under lektionstid. 
Läraren hade ett bestämt faderligt förhållningssätt och eleverna visade respekt för hans 
kunnighet samtidigt som tonen var hjärtlig och omtänksam. Läraren hade god hand med 
eleverna på ett naturligt sätt, utstrålade gott självförtroende och erfarenhet. 

 
7.1.4 D - Flerdagskurs  
Kursarrangör 
Kursen hölls av en återförsäljare av mopeder och MC. Här fanns både inhyrd lärare och 
anställd körlärare vilka saknade formell lärarkompetens men hade stor erfarenhet av 
moped- och MC-körning. Företaget låg i ett industriområde en bit utanför staden med 
stort upptagningsområdet, ofta kände föräldern till företagets försäljning av MC och 
andra fordon.  

 

Kursinnehåll 
Kursen löpte under en vecka med fyra teorilektioner måndag – torsdag kl. 16.00–18.00. 
Därefter följde manöverträning på kvällen efter teorin med två elever per gång, under ca 
1 timme. Eleverna beställde därefter tid för att köra för att bli godkända i praktisk 
mopedkörning. Den tog ca 1 timme men kunde utökas vid behov. Utbildningen var ett 
paket med enhetspris, dvs. krävdes det mer övning så fick man det till samma pris. 
Utbildaren tog max 8 elever per kurs som hölls varannan vecka och på denna kurs var 
det 8 pojkar varav 7 skulle ta AM klass I och 1 förarbevis för klass II. Innan kursen 
sände man ut brev till eleverna med praktisk information, brev för underskrift till 
målsman (där man krävde att eleven skall ha gjort internetprov med minst 80 % rätt 
samt läst bok och kompendium före körlektionerna) samt ett kompendium på 24 sidor 
som var en kunskapssammanfattning av kursen.  
Kursen hölls i företagets lunchrum som var relativt litet och inte så väl ventilerat men 
hade en whiteboard och en filmduk för powerpoint. Datorer att öva teorifrågor på fanns 
inte. I anslutning till undervisningsrummet finns en visningshall för MC och mopeder 
men också hjälmar och säkerhetsutrustning. Här kunde eleverna gå runt och titta under 
rasterna samt ta kaffe/te eller vatten.  
Beskrivning av undervisningsprocessen (se bilaga 14) 

Undervisningsmetoder och lektionsupplägg 
Hos denna utbildningsanordnare fanns en stor kunskap om mopeder och både den 
teoretiske läraren och körläraren hade lång erfarenhet av att köra och tävla med 
tvåhjulingar. Man bekräftar här elevens körglädje. Undervisningsidén gick till viss del 
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ut på att eleven var lat och man ville skapa press för att få dem att läsa, man var hård 
och sa till på skarpen. Det fanns en grabbig attityd som kanske bidrog till att eleverna 
var nervösa då de skulle ”köra upp”.  

Läraren delade frikostigt med sig av egna erfarenheter och ville förmedla att det är 
farligt där ute i trafiken. Han berättade om vad man skall kontrollera då man köper 
moped samt råd, skötsel och fräcka tillbehör samt mobilapplikation för svenska 
vägmärken. Läraren uttryckte också ett vi mot dom, i relationen mellan tvåhjulsförare 
mot polis och myndigheter. Här poängterades att eleverna skulle klara teoriprovet, 
vilket man återkom till flera gånger per lektion ”detta kommer som fråga på prov”. 
Eleverna börjar då anteckna, vilket kan tyda på att det skapade en motivation.  

Läraren använde traditionell föreläsning med power point, oftast i monolog och ibland 
med frågor till eleverna. Föreläsningen avbröts för historier byggda på egna erfarenheter 
som gjorde undervisningen intressant. Då det kom frågor från eleverna hakade inte 
läraren på, kanske då det störde presentationens tankegångar. Läraren varvade power 
point med whiteboard och tog lagom långa lektionspass med pausar då man bjöd på 
kaffe och te och eleverna kunde gå runt och titta på utrustning och tala med läraren. 
Trots att lokalen var mindre lämplig för undervisning och dåligt ventilerad samt att det 
var sent på dagen, såg inte någon elev trött ut.  Läraren hänvisade ibland till kunskap för 
MC istället för moped vilket inte alltid är samma. Frågor om grupptryck och attityder 
förklarades knapphändigt. Det är ett svårare ämne och läraren kanske hade behövt mer 
kunskaper i trafikpsykologi. Detta var en kurs med tonvikt på kunskapen om 
tvåhjulingar och glädjen i att köra dessa. 

 
7.1.5 E - Flerdagskurs  
Kursarrangör 
Denna utbildare var medlem i STR och utbildningen var spridd över 8 dagar och 
körkortet kunde förväntas ta ett par veckor. Teoriläraren var inhyrd konsult med många 
års erfarenhet som trafiklärare medan körträningen gjordes av utbildad trafiklärare 
tillika ägare av trafikskolan. 

 
Kursinnehåll 
Teoriutbildningen skedde vid tre olika tillfällen med 3 timmar per gång. Söndag kl. 
11.30–14.30, torsdag kl.17.00–20.00 samt söndag kl. 11.30–14.30. Manöverträning 
gjordes under söndag eftermiddag på en körgård under 1 timma med tre elever åt 
gången. Sedan bokade eleven in tre körlektioner i trafik, varav den sista halvtimmen var 
en praktisk utbildningskontroll. Utöver detta fick man betala om man behövde ytter-
ligare körlektioner. Kursen som följdes bestod av 5 elever, en flicka och en kvinna samt 
pojkar, samtliga gällde AM körkort. 

I kursen ingick STRs AM-boken samt tillgång till internetfrågor hos kursarrangören. 
Kursen hölls vid två tillfällen i en lektionssal med biografsittning och sista gången i ett 
litet rum med lite syre. Undervisningsrummet hade en whiteboard och en filmduk att 
dra ned. I anslutning till undervisningsrummet fanns en reception med soffa och tillgång 
till kaffe och man kunde köpa frukt och godis.  
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Beskrivning av undervisningsprocessen (se bilaga 15) 

 
Undervisningsmetoder och lektionsupplägg 
Hos denna utbildningsanordnare fanns ett stort fokus på körträningen i trafik. Ägaren/ 
körläraren följde STRs system avseende B-körkort, vilket gjordes grundligt och man 
hade hög pedagogisk ambition. Det fanns ett glapp mellan den inhyrde teoriläraren och 
skolan då han inte inledningsvis presenterade lärare, lokalerna eller den praktiska delen 
med övning vid datorer, regler mm. Den inhyrde läraren hade en dynamisk 
undervisningsstil uppknuten till power point-presentation så att han läste på duken, 
frågade och tog exempel.  

Kursen var utsträckt över en hel vecka men man tog inte tillvara på möjligheten till 
läxor eller stöd för självstudier. Eleverna fick en uppgift mellan lektionerna och det var 
att tala hemma om det man lärt sig. Eleverna introducerades inte till att öva på datorerna 
under kursens gång, först efter kom detta moment.  

Den pedagogiska idén var att man repeterade och ställde frågor till eleverna. Vid första 
lektion gick man igenom hela materialet och de följande två lektionerna blev mycket av 
en repetition. Det var svårt att få en helhetsbild över vad som skulle ske under kursen 
eller vid varje lektion. Vissa delar av teoriundervisningen refererade till B-körkort, 
snarare än till AM-körkort och mycket tid ägnades åt vägmärken, regler och mopeden 
och mindre tid till trafikpsykologi och miljö. Teoriprovet var i fokus vilket läraren ofta 
påpekar genom att säga att det kommer på provet. Eleverna såg trötta ut vilket kan bero 
på att de tre lektionstimmarna genomfördes med två korta raster på knappt 5 min där 
inga elever reste sig för att ta luft eller äta något. Läraren hade en positiv ton till 
eleverna med högt i tak dvs. eleverna vågade svara på frågor då alla förslag bemöttes 
positivt.  

 
7.2 Lektionsuppläggsbeskrivning  
Här redovisas en betygsättning på lärarens undervisningsstruktur, material och klimat. 
Kurs A ingår ej då instrumentet togs fram efter pilotkursen.  
 
Tabell 2.  Lektionsuppläggning, betyg per utbildare B – E på en skala från 3 
(utomordentligt), 2 (acceptabelt) och 1 (förbättras) samt 0 (förekommer ej) 
  
Undervisningsstruktur S:a B C D E 
summerar förra gången 5 1 2 1 1 
visar dagens kursinnehåll 6 2 3 1 0 
summerar dagens innehåll 4 2 2 0 0 
uppgifter till nästa gång 5 3 1 1 0 
förklarar regler för interaktion 4 2 1 1 0 
flervägskommunikation 5 2 1 1 1 
lektionslängd 9 3 2 3 1 
Pauser 10 3 3 3 1 
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Undervisningsmaterial      
genomarbetat material/övningar 8 2 3 1 2 
Böcker 10 3 3 2 2 
träningsuppgifter 5 3 1 1 0 
powerpoint 9 2 3 2 2 
whiteboard 9 2 3 2 2 
filmer 6 3 2 0 1 
simulator 0 0 0 0 0 
lokaler och bordsplacering 5 2 1 1 1 

      
Undervisningsklimat      
använder elevernas namn 6 3 3 0 0 
anpassar till elevens nivå 9 3 3 1 2 
visar respekt för eleven 11 3 3 2 3 
använder humor 6 2 2 2 2 
skapar ögonkontakt 11 3 3 2 3 
visar förtroende, ‘högt i tak’ 11 3 3 2 3 

Man kan av tabellen ovan se att lärarna kunde förbättra sig genom att summera 
lektionerna bättre samt uppmuntra dialog så att flervägskommunikationen kunde öka. 
Elevens träning av teori under lektionstid saknades för många utbildare, vilket kan 
behövas för att stämma av elevens nivå och ge utrymme för frågor.  Lägre betyg på 
lokal och bordsplacering berodde på att ett flertal hade biografsittning vilket inte 
uppmuntrar till samtal mellan deltagare. Undervisningsklimatet var generellt mycket bra 
och utmärktes av respekt och förtroende. 

 

7.3 Klassrumsobservationer (COS) av lärare och elev  
Under teoriundervisningen betygsattes lärarens och elevernas beteende från ett 
pedagogiskt perspektiv. Beroende på kursens upplägg gjordes 2–4 bedömningar av 
samma utbildning, där ett medelvärde för kursen räknades fram för att ge en bild av 
utbildningens form och förmedling. Poängen var graderade från 3 som innebar god 
effektivitet, 2 som innebar ganska effektivt och 1 som innebar ineffektivt samt ett 
alternativ där det efterfrågade beteendet inte uppvisades alls. En totalpoäng på varje 
fråga räknades fram som delandes med antal mätningar.  Bedömning avsåg 
undervisningens effektivitet inom 6 olika områden från A till F, de olika områdena är 
följande vilket är markerat på den horisontella axeln i diagrammen nedan: 

a. Lärarens generella undervisningsbeteende. Med det avses lärarens kursplanering och 
övergripande beteende vilket avser 5 faktorer vilka var:  
1. Ställde höga krav på elevernas prestationer,  
2. Använde aktiviteter för eleverna att tillämpa den nya kunskapen på,  
3. Fick eleverna att delta i planeringen och genomförandet av undervisningen, 
4. Uppmuntrade eleverna att uttrycka sina tankar,  
5. Fick eleverna reflektera över vad de lärt sig.  

Elevernas samlade generella beteende bedömdes också vilket avsåg 5 följande faktorer: 
1. Visar på en hög prestationsnivå,  
2. Tillämpade de nya kunskaperna,  
3. Visat på utvärdering av eget beteende,  
4. Visat på uttalade tankeprocesser,  
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5. Reflekterade över lärandet.  

b. Lärarens anpassning av undervisningen till individuella skillnader poängsattes 
genom 4 faktorer vilka var:  
1. Skapade möjligheter för självständigt eller grupplärande för att ge möjlighet till en 

djupare förståelse,  
2. Anpassade undervisningen till individ eller gruppskillnader (ex förklara för enskilda, 

särskilt material),  
3. Uppmuntrade flera olika tolkningar av händelser/situationer,  
4. Tillät eleverna att själv upptäcka nyckelfrågor genom aktivitet eller frågor.  
 

Elevernas självvalda uppgifter poängsattes genom 4 faktorer vilka var:  
1. Arbetade individuellt eller i par/grupper,  
2. Arbetade med eget valda uppgifter,  
3. Utforskade flera olika tolkningar,  
4. Upptäckte centrala tankar genom strukturerade aktiviteter eller genom frågor.  
 
c. Lärarens problemlösning i undervisningen poängsattes genom 3 faktorer vilka var: 1. 
Använde brainstorming teknik,  
2. Inkluderade eleverna i problemidentifikation och definition,  
3. Inkluderade eleverna i att söka lösningar och i förklaringar av lösningar.  

Elevernas samlade problemlösningsstrategier poängsattes genom 3 faktorer vilka var: 
1. Brainstormade idéer eller alternativa möjligheter,  
2. Definierade problem,  
3. Identifierade och använde lösningar. 
 

 d. Kritiskt tänkande i undervisningen av läraren poängsattes genom 4 faktorer vilka 
var:  

1. Uppmuntrar eleverna att bedöma eller utvärdera olika situationer, problem eller 
frågor,  

2. Engagerade eleverna i att jämföra och att ställa tankar mot varandra (ex att analysera 
framtagna lösningar),  

3. Gjorde det möjligt för eleverna att från exempel dra slutsatser till det mer abstrakta 
(ex. det hände, jag bör därför generellt se mig för då jag.),  

4. Uppmuntrade elevernas att sammanfatta det de lärde.  

Elevernas gemensamma kritiska tänkande poängsattes genom 4 faktorer vilka var:  
1. Bedömde eller utvärderade situationer eller frågor,  
2. Jämförde olika idéer,  
3. Generaliserade från specifika fall,  
4. Sammanställde info inom eller mellan ämnesområden.  
 

e. Kreativt tänkande av läraren i sin undervisning poängsattes genom 4 faktorer vilka 
var:  
1. Efterfrågade många olika tankar i ett ämne eller fråga,  
2. Engagerade eleverna i att utforska olika åsikter i syfte att omformulera tankar,  
3. Uppmuntrade elever att visa öppenhet och tolerans till fantasifulla, ibland lekfulla 

lösningar på problem,  
4. Gav möjlighet för eleverna att utveckla och pröva sina idéer.  
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Elevernas gemensamma kreativa tänkande poängsattes genom 4 faktorer vilka var:  
1. Visade på kreativa idéer och tänkande,  
2. Utforskade olika sätt att tänka på en situation,  
3. Kommer med fantasifulla förslag på problemlösning,  
4. Gav flera exempel på idéer.  
 

f. Lärarens förmedling av sökstrategier i undervisningen poängsattes genom 5 faktorer 
vilka var: 
1. Bad eleverna samla in bevis från flera olika källor med olika metoder,  
2. Gav möjlighet för eleverna att analysera och redovisa data i tabeller och grafer mm,  
3. Ställde frågor för att hjälpa eleverna dra slutsatser från analyserade data,  
4. Uppmuntrade eleverna att förstå innebörden och konsekvenserna av slutsatserna,  
5. Gav eleverna tid att redovisa slutsatserna för åhörare eller i rapportform.  

Elevernas samlade sökstrategier i undervisningen poängsattes genom 5 faktorer vilka 
var:  
1. Samlade uppgifter genom forskningsteknik,  
2. Analyserade och framställde data för presentation,  
3. Drog slutsatser från data,  
4. Förstod konsekvenser av handlande,  
5. Lämnade muntlig eller skriftlig rapport. 
 

I tillägg till de ovannämnda COS-R frågorna och med samma skala bedömdes även 
lärarens begriplighet samt förmåga att förmedla riskmedvetenhet. Även elevernas 
samlade fokusering på lärandet och motivation bedömdes. Följande underfrågor 
betygsattes: 
g. Lärarens begriplighet poängsattes genom fem frågor vilka var:  
1. Var tydlig med kursens regler och upplägg,  
2. Var lättbegriplig i undervisningen,  
3. Hade innan kursen förberett eleverna med information,  
4. Skapade realistiska förväntningar att klara körkort.  
5. Inkluderade föräldrarna i undervisningen.   

Dessutom bedömdes elevernas samlade fokusering på lärandet med fyra frågor vilka 
var:  
1. Respekterade tider och regler,  
2. Lyssnade och svarade läraren och andra som talade,  
3. Utförde uppmaningar och uppgifter och  
4. Vågade fråga om något var oklart.  
 

h. Lärarens förmåga att förmedla riskmedvetenhet poängsattes med fyra frågor vilka 
var:  
1. Var en bra modell för god riskmedvetenhet,  
2. Förmedlade att det var viktigt med trafiksäkerhet,  
3. Visade på egen god kunskap om risker vid mopedkörning,  
4. Visade god förmåga att förmedla riskmedvetenhet.  

 



 

34 VTI rapport 756  

Dessutom bedömdes elevernas samlade motivation genom tre frågor vilka var:  
1. Visade intresse för undervisningen,  
2. Deltog aktivt med frågor och idéer och  
3. Hade läst på vid ankomsten till kursen 

 
Figur 4.  Bedömning av undervisningsbeteende på de olika kurserna A till E. På den 
vertikala axeln anges procent av totalt möjliga poäng och på den horisontella de olika 
undervisningsbeteendena a till h. Ju högre värden desto bättre effektivitet/utförande. 
a=generellt undervisningsbeteende 
b=lärarens anpassning av undervisning/elevens självvalda uppgifter 
c=problemlösning 
d=kritiskt tänkande 
e=kreativt tänkande 
f=sökstrategier 
g=lärarens begriplighet/elevens fokusering 
h=lärarens förmedling av risker/elevens motivation  
 
 
A Pilotstudie, intensivkurs, ej trafikskola, vidsträckt upptagningsområde 

 
 
 

 

B. Flerdagskurs, 4 utbildningstillfälle, trafikskola, blandad upptagning, ej MC utb. 
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C. Intensivkurs lö-sö, trafikskola med upptagning från god soc. ek  

 

 

D. Flerdagskurs 4 dagar, mopedhandlare, ej utbildad lärare, blandad upptagning 

 

E. Flerdagskurs över en vecka, trafikskola, sämre soc. ek. upptagning 

 

 

Från diagrammen som visar resultaten för klassrumsobservationerna (figur 4) ser man 
att lärarnas generella undervisningsbeteende (stapel A, blå) låg mellan 25–62 % av 
maximalt möjliga poäng. Med tanke på att det är en kort kurs med många mål bör nog 
det ses som acceptabelt. Eleverna hade generellt över alla kurser och de olika aspekterna 
A-D lägre staplar än lärarna vilket innebar att de var mindre aktiva. För några av 
kurserna var elevernas stapel avseende kreativt tänkande större än lärarens. Eleverna 
visade generellt över alla kurser stor fokus på uppgiften men en något lägre motivation. 
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Den kurs som utmärker sig med extra höga värden är kurs B vid vilken undervisningen 
utgjordes av många diskussioner. Läraren var där bra på att lyssna och tog upp de trådar 
som eleverna frågade om. Det krävs mer av läraren vid elevstyrd undervisning och det 
är svårare att täcka in alla mål. Man kan också se att ingen kurs hade använt sig av 
sökstrategier F. Detta är en pedagogik som innebär att eleven själv söker svar och 
redovisar för gruppen. Det är betydligt mera krävande med en kreativ och sökande 
pedagogik och det kräver mer av läraren. Det förekommer mopedutbildning med sådan 
pedagogik och STR har gjort försök med nya pedagogiska metoder.  

För kategorierna G och H fanns inte samma parrelation mellan bedömning av lärare och 
elever och här skall staplarna läsas separerade. De flesta lärarna visade på en bra 
begriplighet G samt en god förmåga att förmedla riskmedvetenhet H. De två komplet-
terande kategorierna G och H har genomgående höga värden för alla kurserna både för 
lärare och elever. Då läraren är mer aktiv är det lättare att observera dennes agerande 
medan den mer passiva eleven är svårare att tolka, därav lägre värden på elever. 
Resultaten av klassrumsobservationerna speglar om kursen har varit rik eller mer 
torftig. 

 
7.4 Enkät till eleverna  
Eleverna besvarade frågor där de fick ge sina åsikter på undervisningen och information 
om sig själva. Eleverna var totalt 36 stycken varav 5 flickor, 1 kvinna och 30 pojkar. 26 
bodde i tätort och 10 på landsbygden där 24 kunde ta en buss som gick minst en gång 
per timme och 12 hade inte tillgång till buss eller högst varannan timme. 15 elever 
trodde att de skulle köra moped dagligen medan 21 trodde det skulle bli flera gånger per 
vecka eller mindre. 6 av eleverna uppgav att de aldrig kört moped tidigare medan 18 
hade gjort det någon gång och 12 hade kört någon gång per vecka eller mer före kursen. 

 
7.4.1 Om kursen 
Tabell 3.  Eleverna på kurserna A - E gav följande svar i medelvärde på frågor med en 
7-gradig skala där 1 avsåg ”håller inte alls med” och 7 avsåg ”håller helt med” och 
mittvärdet var 4. 
Fråga A B C D E 

Läraren på kursen var begriplig 6.7 7.0 6.8 5.9 6.8 

Kursens innehåll var bra 6.6 6.6 6.7 6.7 6.8 

Man kunde delta med åsikter på kursen 6.4 6.6 6.6 6.7 7.0 

Kursen handlade om viktiga saker 6.6 6.4 6.9 6.9 6.8 

Kursen var för svår 2.0 1.4 2.6 1.9 2.4 

Läraren var bra på att lära ut  6.6 6.6 6.7 6.9 6.8 

Det var svårt att förstå vad jag skulle lära mig 1.6 1.8 2.9 1.4 2.0 

Man kunde koncentrera sig på undervisningen 6.3 6.2 6.8 7.0 5.6 

Det var mycket att lära på kort tid 4.0 3.4 4,7 4.0 4.2 
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Samt två frågor där 1 avsåg ’mycket lätt och 7 avsåg ’mycket svårt’ 

Fråga A B C D E 

Att lära sig mopedmanövreringen är 2.5 1.4 2.6 1.9 1.6 

Att lära sig teorin för att ta mopedkörkortet är 3.9 2.8 3.8 3.9 5.4 

 
Tabell 3 visar på att elevernas medelvärden på samtliga kurser var höga och relativt 
jämnt fördelade. De flesta tyckte att kurserna var viktiga och bra och att läraren var bra 
på att lära ut. Lika så att kurserna var begripliga och att man vågade prata. Den fråga där 
man har olika åsikt är om det var mycket att lära på kort tid. 
   
På ytterligare frågor svarade 34 av de 36 eleverna att de inte saknade något på kursen, 
den ena av de två som saknade något angav hjälp med språket. Åtta elever tyckte att 
något var speciellt svårt som exempel kunde det vara att det var mycket info på kort tid, 
vissa begrepp var svåra, teori, regler och alla vägmärken. Nio elever kom med för-
bättringsförslag såsom: Mindre teori sittande, mer körning, längre raster samt möjlighet 
till undervisning på flera språk. Det bästa med kursen var i fallande ordning: 

1. Att köra moped 
2. Allt 
3. Bra lärare 
4. Lättbegriplig och framfördes på ett bra sätt. 
5. Att jag lärde mig snabbt och allt fattade man 
6. Att vi pratade mycket gemensamt 

 

7.4.2 Om riskmedvetenhet 
Av elever så tyckte 89 % att de blivit mer uppmärksamma på risker vid mopedkörning 
efter kursen. Några exempel på vad de har de uppmärksammat risker med: 

• Jag förstår det stora ansvaret som mopedförare 
• Att man kör för fort 
• Bilar som kör ut i trafiken från väg med dålig sikt 
• Lagregler, varför det kan vara livsfarligt att köra på fel sätt 
• Olyckor inträffar oftare än man tror 
• Trimning osv! 
• Dem som man inte kan se 

 
7.4.3 Om mopeden 
Av de 36 eleverna hade 25 redan en moped, 31 av dem hade en förälder som kört 
moped och 13 hade syskon som kört moped. 24 elever hade kompisar som hade moped 
och endast två av alla elever skulle vilja få sin moped trimmad. Motiv till att ta AM- 
körkort var att kunna förflytta sig snabbare t. ex.t till träning eller med kompisar. 
Eleverna ville köra lagligt och skrev att det var roligt att köra moped. 



 

38 VTI rapport 756  

 
7.5 Intervju av lärare  
Lärarna intervjuades under en till en och en halv timme då samtalet spelades in och 
därefter renskrevs. Till sin hjälp hade intervjuaren en guide där vissa punkter skulle tas 
upp, i övrigt genomfördes intervjun som ett samtal. Svaren från de fem olika kursernas 
lärare är sammanförda till en enhet och redovisas sammantaget under varje fråga. Några 
av frågorna redovisas på andra ställen i resultatredovisningen exempelvis beskrivning 
av arrangör eller under undervisningsplanerna.  
 
7.5.1 Införandet av AM-Körkort 

1. Hur ser du på införandet av det nya AM-körkortet? 
Samtliga lärare såg positivt på införandet av det nya körkortet. Man påpekade att det var 
konstigt som det varit innan, ” att bara sätta en 15-åring på en moppe som gör närmare 
50 km/tim det är ganska ansvarslöst utan utbildning”. Att det kom med en praktisk del 
med obligatorisk körträning i trafiken var bra.  

 
2. Vad tror du var anledningen till införandet? 

En lärare menade att det skedde för många olyckor med mopeder en annan sa att det var 
för att öka riskmedvetenheten. Ytterligare en sa ” Det var för att provmässigt kunna 
kontrollera kunskapen, det var allt för lätt förut”.  

 
3. Tror du att körkortet har förbättrat situationen? 

Man framförde en åsikt om att det blivit dyrare och som en följd hade mopedåkandet 
minskat. Någon menade att kvalitén på utbildningen blivit bättre, ”Jag upplever att det 
fick en lite ’rensande effekt’, för förut var det så att köpte jag en Yamaha så fick jag ett 
förarbevis, så var de väldigt mycket förut”.  
 

4. Finns det något som borde ändras i nuläget? 
Många tyckte att det var mycket att lära ut på kort tid. Svenskan i teoriprovet på 
Trafikverket var för svår och innehåller frågor på växlad moped vilket mycket få kör. 
”Kravet på teoriprovet är lite högt ställt, och jag tycker att praktik hade varit bättre att få 
mer av. För när man kan knyta ihop teorin med praktiken, det är då man når målet”. 
”För klass II skulle jag vilja ha 2-3 lektioner medan AM skulle jag velat ha 5 
körlektioner då hade man nått ett bättre mål”. Någon framförde att proven borde ske hos 
utbildningsanordnaren, eleverna blir för nervösa på Transportverket, därför missar de. 
Andra förslag var att man istället borde införa en besiktning av mopederna. Någon 
kritiserade Transportstyrelsens rutiner, ”jag kan rapportera elever och det kan gå två 
månader, då säger de att rapporten aldrig har kommit in”.  
 

5. På vilket sätt skiljer sig det nya med det du/man gjort tidigare? 
Flera rapporterade om ett förändrat elevunderlag. ”Innan det nya körkortet var det en 
större blandning av elever, inte minst av åldrar, det kom ju folk som var mycket äldre 
och de som inte lyckats ta bilkörkort helt enkelt. För det här är lika svårt som att ta ett 
körkort, det andra var ju enkelt”. ”Hos mig är det en minskning av elever, det är kanske 
4 av 10 som kör olagligt utan körkort”. Flera varnade för att då kostnaderna ökat körde 
fler utan körkort. “Då de kommer hit har de kört innan, det finns en jäkla svartkörning 
på stan, så framförallt krångla inte till det mer och höj inga priser för då får man mer 
svartkörning”. ”Jag gissar på att ca 20 % kör svart”.  
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6. Skulle du önska någon mer stöd/material pedagogiskt? 
Många saknade bra undervisningsmaterial anpassat till moped ”Kursplanen är helt okej 
men bristen är när det gäller material att få tag i”. ”Det är ju alltid vi själva som får sätta 
oss och ta fram undervisningsmaterialet”. ”Gärna några tips och idéer på övningar”. En 
lärare ville utveckla en annan pedagogik, ”Istället för att stå och tjata om vägmärken så 
har jag tänkt att man skulle bygga upp övningar så att; ni fyra tar hand om varnings-
märkena, ni tar hand om förbudsmärkena, så får ni prata för varandra då tror jag att man 
kan få till en dialog  
 

7. Har du något annat du vill framföra som behöver uppmärksammas 
Samtliga utbildare använde och utgick i sin undervisning ifrån automatväxlade mopeder 
men en menade att: ”Vi har diskuterat om man skulle ha med utbildning för växlad 
moped, men bara för att lära sig tar det flera lektioner och då är det ingen som är 
intresserad av att betala för. Jag skulle nog kunna tänka mig en femtedel kör med växlad 
moppe, mer är det inte. Jag tror att de flesta som väljer det är killar, för där finns det 
några fräckare modeller. Eller så är det de som har fått sin pappas äldre moppe för 
växlade. Typ en gammal Puch Florida, Puch Dakota eller Zündapp, det har vi haft flera 
stycken som kör med bara för att de tycker att det är kul”.  
 
 
7.5.2 Kursupplägg 

8. Vad är det bästa med ert utbildningsupplägg? 
Lärarna framförde olika kvalitéer som det bästa med just deras kurs. ”Det är kvalitén 
och att det är anpassat till 15-åringar, trevligt och begripligt, snygga lokaler och bra 
utrustning”. ”Det handlade mycket om det här att hämta dem på deras nivå”. ”Vi har 
funnit att det är ett bra upplägg, på det sättet att det är många som vill ha intensivkurs 
för man vill bli snabbt klar. Om man delar upp det på tre olika omgångar med tre 
timmar varje gång, blir det långt och utdraget och sen kommer körlektionerna, då 
känner jag att jag tappar gruppen lite grann”. ”Vår fördel är att vi är så flexibla, vi ser 
till eleven. Vi anpassar tider och antalet övningar”. ”Vi drar ut det på tre gånger och att 
körningen kommer efter teorin för då kan man börja på en attitydförändring”. 
 

9. Vad är bäst med intensivkurs eller med kurs över flera dagar? 
De som erbjöd intensivkurser över en helg framförde följande tankar: ”Intensivkurs är 
bäst, för eleverna bor långt bort och föräldrarna kan inte skjutsa dem varje dag, de 
missar då också andra aktiviteter”. ”När jag har en grupp så följer jag den hela vägen, 
med körningarna och allt innan jag tar mig an en annan grupp teoretiskt”. ”Jag tror att 
det är bättre med 2 dagar då man hårddrar. Sedan kan man köra efter det amerikanska 
systemet med en uppföljning på det. Det skall vara lite tempo på lektionerna annars 
somnar de”. Några lärare insåg dock att det blev mycket att lära på kort tid: ”Det som 
inte är bra tycker jag det är att det är lite korvstoppning, det går inte att undvika, för de 
hinner inte svälja. Ibland skulle jag vilja köra fredag, lördag, söndag, kanske och ge lite 
läxa emellanåt så att de får plugga lite hemma”. ”Det är teorin som blir korvstoppning”.  
 
De som erbjöd längre undervisning utspridd över flera dagar upp till två veckor sa: ”En 
kurs över flera dagar är bättre. Fyra gånger med tre timmar är det bästa för då kan man 
få igång läxorna”. ”Att köra kursen på lördag–söndag det köper inte jag, det finns inte 
en chans att få in det i medvetandet på en 15-åring. En grej som är positiv när jag har 
lite längre pass det är att man har möjlighet att kunna jobba i teorihäftet, alltså deras 
arbetshäften”. ”Ur min vinkel som pedagog, förstår jag inte hur de med intensivkurs 
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orkar stå och undervisa i en hel dag på det sättet.  Sedan kan man gå till sig själv när 
man sitter som elev på föreläsningar, hur orkar du lyssna i åtta timmar? Sedan ska man 
ju hinna få en liten rast också”. Många av eleverna vill ta körkortet så snabbt som 
möjligt. ”Man måste informera bättre, att varför vänta till ni fyller femton, fjorton år och 
nio månader, börja då. Då är det inte så viktigt att det ska göras på en helg”. 

 
10. Varför väljer man just din mopedkurs? 

Flera var osäkra på varför man valt deras kurs men någon menade att det berodde på att 
de hade lediga kurstillfällen eller att man tog den kurs som kompisen hade gått på ”. 
”Dom kanske känner varandra, djungeltelegrafen”. Den som var mopedförsäljare 
menade att: ” Man kommer till oss för att det känns tryggt, vi har kunskap om 
mopederna. Jag tror att det är mer kopplingar, att föräldrar kör MC och känner till 
företaget”. ”Vi har mycket hög uppklarandeprocent och det sprider sig. Och skulle det 
inte lyckas första gången så får de köra flera gånger tills det fungerar”. 

 
11. Vad är det viktigaste för att lära 15åringar att köra moped säkert? 

Lärarna framförde några olika åsikter: ”Att man anpassar det till deras förutsättningar, 
inte använder pekpinnar, för jag tror inte att pekpinnar är bra på den här åldern utan, 
försök tänk lite själv”. ”Det är att väcka dem och få i dem att nu skall vi göra något som 
är mycket farligt om man inte gör det på rätt sätt”. Några pekade på att det var en 
långsiktig process: ”De är så lättpåverkbara. Genom att vända dem på rätt håll så hoppas 
man i alla fall att då de kommer tillbaka för att ta körkort för bil att de har utvecklats i 
positiv riktning”. ”Nu har jag inte fått tillbaka någon men det skall bli intressant att se 
hur de är då de skall ta B-körkort”. 

 
12. Hur gör du för att få eleverna aktiva och intresserade? 

Flera tyckte att det var en svår åldersgrupp där många var blyga att tala inför varandra. 
”Jag försöker få eleverna att snacka om det. Sedan kan man ju ha grupper där det är 
väldigt tyst, där man inte har några som vill fråga”. ”I de flesta grupper som jag har haft 
kommer det fram frågeställningar, så jag behöver inte ställa frågor till dem hela tiden 
och svara själv”. 

 
13. Hur är kontakten med föräldrarna i kursen? 

Föräldrarna tog sällan själva kontakt och gick ofta då undervisningen började. ”En del 
föräldrar är ju väldigt aktiva, medan andra inte är det”. Några lärare tog själva kontakt 
med föräldrarna. ”Ett tag så gjorde jag ett brev som jag skickade hem till föräldrarna; 
Nu är de klara här, vem tar ansvar för dem nu? De har fått en grund men det betyder ju 
inte att de är färdiga”. ”Om det har varit någon elev som har varit lite osäker så har jag 
ringt hem till föräldrarna och så har jag förklarat vem jag är och vad jag har för mål och 
syfte med att ringa till dem, vilket gör att de har varit väldigt glada och förstod ju 
alltihopa”. ”De har tagit sig runt här på ett trafiksäkert sätt, men det känns ändå inte helt 
hundraprocentigt och då måste man som utbildare berätta det till föräldrarna så att de 
inte tror att nu kan han köra”. Några lärare påpekade att föräldrarna inte alltid var bra 
förebilder”. Alla föräldrarna kör ju inte så exemplariskt”. ”Hastighet är ju intressant, 
den tror jag inte att någon av föräldrarna följer till punkt och pricka”. Föräldrarnas 
engagemang i elevernas beteende ansågs ibland bristfällig. ”Statistiken visar ju att 8 av 
10 föräldrar vet om att de har trimmade mopeder”. En lärare tog därför med föräldrarna 
så att de deltog vid det första introduktionstillfället. ”Jag tror det är en bra idé, att börja 
en kurs med lite information till föräldrarna, men också att få med föräldrarna efteråt”.  
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14. Hur gör du för att individanpassa kusen om någon ex. behöver mer hjälp? 
Några kurser hade stort fokus på individ och många gav de elever som inte hade kört 
tidigare mer praktisk hjälp. Någon menade att det inte var några problem. ”Vi pratar så 
mycket så, nästan allt som står i Mopedboken det har jag också pratat om. Sen har jag 
två bildspel som jag kör, det ena är nästan en repetition och då jag kör repetitionen så 
går den snabbare och då märker jag om de hänger med”. Ett annat problem som fördes 
fram var de ungdomar som hade mer generella undervisningssvårigheter. ”Det är så 
svårt att få reda på att det finns en problematik, våra elever som kommer hit säger ju 
inte det första dom gör att; Hej jag har damp! Jag tror att man kanske skulle ha någon 
som hade mer utbildning om vad det är på en trafikskola, då skulle man kunna tag hjälp 
av den trafikskolan. Men jag tror inte att det skulle bära sig att ha en skola för bara 
dyslektiker eller någonting”. ”Att vara dyslektiker är det ingen som går ut och skryter 
med, de försöker att förtiga det så det är väldigt svårt att komma åt, jag har jättesvårt att 
upptäcka detta.  
 
7.5.3 Riskmedvetenhet 

15. Vilka risker ser du som störst för mopedisterna? 
Flera framförde att andra trafikanter ofta inte såg mopedisten. ”Det farligaste med 
mopeden, det är när de har liten förståelse för hur dålig dom kan synas, och bör placera 
sig för att synas”. Jag vet inte vad man skall skylla på för om man inte ser en 
motorcykel, hur stort skall det vara? Varselväst? Nej hur skulle du kunna se det i 
backspegeln? Däremot om man stannar och går av syns ju varselvästen, men inte om jag 
sitter på maskinen, 300 kg och 1500 kubik i vindrutan”. Även eleverna hade brister i att 
upptäcka faror. ”Ett budskap som jag har på mopedutbildningen är att det är farligt i 
trafiken, det de inte ser, det som gömmer sig på något sätt. Ett annat budskap: Ingen ser 
dig, du måste se andra. Ett tredje budskap: lita aldrig på någon”.  
 
Det fanns en delad mening om var mopedisten skulle ligga i körbanan för att vara 
säkrast. ”Det som jag tycker är obehagligt, det är när de håller sig längst till höger, nära 
högerkanten, för det är det de har hört att de ska. Så kör de i sådana här områden och 
håller en halvmeter ifrån högerkanten, och så är det buskage och skit till höger, så 
kommer det en väg från höger. Bilen måste ju nästan åka ut en halvmeter i korsningen 
för att kunna se oss, det känner jag oro för”.  
 
En annan risk var att eleven efter utbildning ansåg sig vara färdigutbildade. ”Det är att 
de ibland har en tro på att de är färdiga mopedister, och att nu kan jag för nu är jag klar. 
Jag skulle vilja haft en uppföljning, när du har haft mopedkortet i tre månader eller fyra 
månader, hur går det? Funkar det? Har det hänt någonting? Varför har det hänt”? 
”Enligt Folksam beror 80 % av olyckorna inte på den inblandade tvåhjulingen.  

 
16. Hur gör du för att öka deras riskmedvetenhet? 

Många tyckte att det var svårt att ändra på någons attityd till risker. ”Jag tror att det är 
svårt att ändra attityder som ligger djupt, för en attityd för mig, det är ju från uppväxt, 
miljö och alltihopa som präglar den människan man är och den attityden man har”. ”Jag 
tror att jag kan förändra lite grann, men jag försöker att spela mycket på att de ska vara 
smarta, att de ska tänka, och därigenom göra något smart av tanken”. ”Förändringen 
sker kanske efter kursen förhoppningsvis. När vi har varit ute och kört, att de märker att 
45 km/h är en rätt så schysst hastighet”. ”Att där kanske man då håller tillbaka och inte 
behöver göra några ingrepp. Vissa kommer ju att köra ihjäl sig ändå”. Några framförde 
att klimatet i trafiken hade hårdnat.  ”På de tre sista åren har det blivit betydligt 
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farligare, ute i trafiken har det hårdnat något fruktansvärt. Man ger inte bort någonting 
längre, vänligheten har försvunnit. Finns det en lucka och man blinkar så täpper de igen 
den istället”.  
 
7.5.4 Eleverna 

17. Vad är motivet bakom att ta AM-körkort? 
Lärarna angav ett antal motiv bakom att ta mopedkörkort. ”Det är för att de vill köra 
moped lagligt”. ”Det är frihetskänslan, att köra moped”. ”Det tyckte jag är att, nu är jag 
femton år, då får jag köra moped och det är en motor som tar mig framåt”. “Jag brukar 
fråga dem vad är det bästa med moped? Hälften brukar svara: Nu kan jag ta mig dit jag 
ska”. Några av lärarna menade att det handlar om vad som anses fräckt och vad 
kompisarna gör. ”Det är kompistryck men det är mycket lokalt”. ”Det mesta är för att 
det är fräckt men det är blandat för en del bor på landet, de skall till fotbollsträningen, 
de skall till ridskolan och allt sådant”.  

 
18. Vad tycker eleverna om det nya körkortet? 

Få av lärarna sa att man öppet klagade på att det blivit dyrt men att man nu ansåg att det 
var värt det. ”2003 var det negativt men nu är de positiva främst föräldrarna, bra men 
dyrt”. ”Det har blivit segregerat, mest elever nu från välbeställda områden och alla är 15 
år”. ”Jag har aldrig hört någon som klagar på att det är för dyrt men man kan fråga sig 
varför mopedförsäljningen har gått ned som den har gjort. De som inte kommer till 
trafikskolan är ju de som tycker att det är för dyrt och dem träffar vi inte”. Ett ökat pris 
på utbildningen var inte bara negativt. ”Jag tycker att jag känt en förändring på attityden 
lite grann sedan kursen kostade pengar, nu kommer de som seriöst vill ha ett körkort. 
Förut när det var billigt och det var inte så noggrant, det var bara en liten kurs som man 
fick gå, då kom det väldigt många, och det fanns inget sådant intresse”. ”Jag tror att 
även föräldrarna pushar på, det kostar 4000 spänn att gå den här kursen, då får du får 
ligga i”.  Några lärare framförde att eleverna själva växte med sitt körkort. ”Kortet ger 
eleverna lite vuxenstatus” 

 
19. Är det några skillnader mellan könen? 

Samtliga lärare var män och de ansåg att det mest berodde på person snarare än kön. 
”Det är lika mycket killar som tjejer och det är ingen skillnad”. ”Det är nog mest hur 
man är som person, hur man tänker”. ”En tredjedel är tjejer. Jag tycker att tjejer nästan 
är jobbigare i den här åldern än vad killar är. Som exempel har de svårare ibland att ta 
till sig när man säger åt dem att så här ska det vara, tror att det har med deras uppväxt 
att göra, deras pubertet och allt det här. Medan killar kan vara lite ödmjukare när det 
gäller det”. Några menade dock att tjejerna var mognare. ”Det sägs att tjejer utvecklas 
tidigare”.” Det är fler killar än tjejer som känner att de redan kan allt”. ”Killarna skall 
ofta vara lite kaxiga så egentligen skulle väl jag ta på mig min skinnväst och så för jag 
är också kaxig”. ”Tjejerna är annars mognare och har lättare att lära sig, men man kan 
inte dra det generellt heller. Jag ser gärna att det är en blandning”.  

 
7.6 Undervisningsplan och jämförelse med kursplan och kurs  
Undervisningsplanen är det dokument med vilken man ansöker om godkännande för att 
bedriva körkortsutbildning för behörighet AM och ligger till grund för tillsyn. Enligt 
handläggare på Transportstyrelsen finns det en stor spridning i kvalitet och upplägg och 
det behövs ibland en process för granskning genom en dialog mellan utbildaren och 
Transportstyrelsen. Många utbildare blandar ihop mål och syfte med planen och en 
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förväxling med utbildningsplan som tidigare fanns för förarbevis är vanligt före-
kommande. Undervisningsplanen skall ge svar på HUR medan utbildningsplanen skall 
ge svar på VAD man genomför.  

Enligt Transportstyrelsen finns följande minimikrav på undervisningsplanen: 

• Innehållet i utbildningen och hur den skall genomföras 

• Syfte och mål för varje moment ska anges 
o Syftet ska beskriva varför eleven ska kunna ett visst moment 

o Målet ska vara beskrivet så att det går att utvärdera och bedöma om 
målet är uppnått 

• Den totala tidsomfattningen av utbildningen samt tidsfördelningen mellan 
teoretiska och praktiska moment ska anges 

• Beskrivning av manöverplats där de praktiska momenten genomförs 
För de som är medlemmar i STR finns det en mall som många följer med lite tillägg och 
ändringar. Mallen är en grund som skall anpassas till den kurs utbildaren genomför. Det 
förekommer ändå planer där STRs instruktion för vad som skall skrivas står kvar. 
Denna modell på undervisningsplan följer inte organiseringen av mål enligt den 
nationella kursplanen utan är uppbyggd i avsnitt och moment enligt utbildningen för 
exempelvis B-körkort. Då man använder STRs mall har man täckt in kursplanens mål, 
vad man gör för att eleven skall kunna nå dessa mål finner man i genomförande-
beskrivningen men en koppling mellan dessa är inte helt självklar. 

Av intervjuerna framgår att det är utbildningsansvarig som gör undervisningsplanen och 
man ser ofta det som ett dokument man skriver för att bli godkänd som kursanordnare. 
Man använder det vanligen inte som ett levande dokument för egen utveckling eller att 
ge till eleven och föräldern som information.  

I resultatbeskrivningen av undervisningsplanerna för utbildare A till E (se bilaga 16) har 
även frågor från intervjun med läraren som rör undervisningsplanen inkluderats. Den 
nationella kursplanen återfinns i TSFS 2010:79 Kap 4 Kursplan AM, se bilaga 1. 

 
 

7.7 Samstämmighetsbedömning mellan mål och 
teoriundervisning samt manöverträning 

Under observationerna av lektionerna och med hjälp av en checklista prickades målen 
från den nationella kursplanen av då de kom upp i undervisningen. Pilotstudien är inte 
med då checklistan ej var framtagen vid den tiden. (För checklista se bilaga 8). Att 
bedöma vad som förekom eller ej i undervisningen var svår då varje enskilt mål kunde 
innehålla flera dimensioner, exempelvis både trafiksäkerhet och miljökunskap. Likaså 
att kunna bedöma elevens aktivitet, vilket kunde innebära eget övande med provfrågor 
såväl som uttalade svar under lektionerna.  
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Tabell 4.  Bedömning av samstämmighet mellan kursplan och utbildning för de fyra 
olika utbildningsanordnarna B, C, D och E avseende de teoretiska målen i den 
nationella kursplanen. x markerar att målet förekommer i undervisningen. 
 
 
B C D E Mål enligt TSFS 2010:79 Kap 4 Kursplan AM 
    Manövrering, fordon och miljö.  

Målet är uppnått då eleven återger: 
 x x x – faktorer som påverkar mopedens köregenskaper såväl positivt som 

negativt,  
 x x x – körtekniker som kan nyttjas för att köra mopeden på ett säkert och 

miljömedvetet sätt, 
 x x x – mopedens konstruktion och funktioner samt hur dessa inverkar på 

säkerhet och miljö,  
 x x x – betydelsen av att använda personlig skyddsutrustning, 
 x x x – väglagets påverkan på mopedens köregenskaper, 
 x x x – sambandet mellan körteknik och mopedens uppträdande,  
 x x x – naturlagarnas inverkan på mopedens rörelse,  
 x x x – hur man identifierar risker förknippade med mopedens konstruktion, 

funktion och förarens sätt att manövrera, och  
x x x x – regler och bestämmelser som finns inom momentet manövrering, 

fordon och miljö 
    Målet är uppnått då eleven utför: (vid manöverträning) 
x x x x – enklare kontroller och föreslår eventuella åtgärder på mopeden så att 

den blir trafiksäker,  
x x x x – effektiv bromsning från olika hastigheter upp till 45 km/tim, och  
x x  x – körning med passagerare,  
    Målet är uppnått då eleven uppvisar: 
x x x x – en godtagbar balans vid krypkörning, och  
x x x x – en stabil manövrering av mopeden,  
    Målet är uppnått då eleven identifierar: 
 x  x – risker förknippade med mopedens konstruktion, funktion och 

förarens sätt att manövrera, och  
 x   – risker förknippade med körning med passagerare. 
     
    Körning i olika trafikmiljöer  

Målet är uppnått när eleven redogör för: 
x x x x – de trafikregler som gäller för körning med moped, och  
x x x x – körtekniker som kan nyttjas för att köra mopeden på ett säkert och 

miljömedvetet sätt 
    Målet är uppnått när eleven återger: 
 x   - hur man ger första hjälpen och vilka åtgärder som kan vidtas vid en 

trafikolycka,  
    Målet är uppnått när eleven identifierar: 
x x x x – risker i olika trafiksituationer och trafikmiljöer, och  
x x  x – risker förknippade med andra vägtrafikanters svårigheter att se 

mopedförare i trafiken,  
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B C D E Mål enligt TSFS 2010:79 Kap 4 Kursplan AM 
    Körning med moped i speciella sammanhang  

Målet är uppnått när eleven redogör för: 
x x x x – hur påverkan av medicin, alkohol, andra droger, stress och trötthet 

påverkar förarbeteende och trafiksäkerhet,  
    Målet är uppnått när eleven återger: 
x x   – hur val av färdmedel, ressällskap och färdväg påverkar trafiksäkerhet 

och miljö,  
x    – hur mopedkörning vid olika tidpunkter på dygnet påverkar förarbete-

ende och trafiksäkerhet, och  
 x x x – hur olika väglag och vägmiljöer påverkar förarbeteende och 

trafiksäkerhet.  
    Målet är uppnått när eleven bedömer: (självvärdering) 
    – hur egna val och motiv till mopedkörning kan påverka det egna 

förarbeteendet, trafiksäkerheten och miljön.  
     

    Personliga förutsättningar och målsättningar i livet  
Målet är uppnått när eleven återger: 

x x x x – hur personliga livsförutsättningar och faktorer som kön, ålder, 
personlighet, attityd, livsstil och grupptillhörighet påverkar 
trafiksäkerheten,  

 x   – hur man undviker att använda mopeden som ett medel för sökande 
efter spänning, och  

x x   – hur olika val av transportslag kan påverka trafiksäkerhet och miljö, 
    Målet är uppnått när eleven redogör för: 
x x x x – hur grupptryck uppstår och hur det kan påverka förarbeteende och 

trafiksäkerhet,  
x x x  – hur medvetna eller impulsiva handlingar, sökande efter äventyr, 

spänning, nöje, lek etc., kan påverka förarbeteendet, trafiksäkerheten 
och miljön, och  

x x  x – hur bristande vilja att följa regler och bestämmelser påverkar säkerhet 
och miljö.  

    Målet är uppnått när eleven värderar sin förmåga: (självvärdering) 
    – att stå emot effekterna av grupptryck, och  
    – att motstå impulsiva handlingar, sökande efter äventyr, spänning, 

nöje, lek  

 
Av resultaten kan man i tabell 4 se, för kurs B avseende momenten manövrering, fordon 
och miljö, att ett flertal mål inte togs upp förutom regler och bestämmelser som finns 
inom detta moment samt de mål som eleven skulle utföra vid manöverträning. I denna 
kurs valde man istället att invitera föräldrarna till en diskussion tillsammans med 
eleverna om risker och val av beteende i trafiken samt att lägga större vikt åt 
gruppdiskussioner. Då vi ser till momenten körning i olika trafikmiljöer saknas första 
hjälpen och samt väglag. Momenten med självvärdering saknas också likaså i momentet 
personliga förutsättningar och målsättningar i livet. 

För kurs C kan vi i tabell 4 se att det är den kurs som täcker in flest av alla kursmålen 
och detta är samtidigt en intensivkurs. Här saknas endast ett mål under momentet 
’körning med moped i speciella sammanhang’ men i likhet med de övriga saknas 
självvärdering. 
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För kurs D kan vi se att man täcker upp de flesta målen i manövrering, fordon och 
miljö. Denna utbildare är mycket intresserad av själva fordonet men tar inte upp elevens 
identifiering av risker med mopedens konstruktion likaså körning med passagerare och 
risker med det. Avseende de övriga momenten saknas ett antal mål likaså samtliga 
självvärderingsmål.    

Kurs E tar också upp samtliga mål förutom risker med körning med passagerare under 
momentet manövrering, fordon och miljö. Avseende de övriga momenten saknas ett 
antal mål likaså samtliga självvärderingsmål. Denna kurs har en klar övervikt åt de två 
målen ”regler och bestämmelser som finns inom momentet manövrering fordon och 
miljö” samt ”de trafikregler som gäller för körning med moped i olika trafikmiljöer” då 
man lägger ca 80 % av undervisningen på repetition av dessa.    

 
7.8 Samstämmighetsbedömning mellan mål och övningskörning i 

trafik 
Här redovisas samstämmigheten mellan den praktiska delen av undervisningen genom 
körning i trafik i förhållande till den nationella kursplanen. Här är det inte forskaren 
som bedömer genom observationer utan eleven får själv göra en värdering av egen 
förmåga att köra i trafiken som jämförs med lärarens uppfattning om elevens förmåga. 
Eleverna och lärarna svarar på ett antal frågor där svaren jämförs. Totalt 8 elever 
intervjuades, 2 i respektive B och C, 3 elever i D och en i E. Eleven bedömde sin 
förmåga med betygen G, VG och MVG. Elevernas resultat redovisas i tabell 5 (se 
nedan). Därefter fick läraren höra elevens bedömning och kommenterade riktigheten i 
den eller ej för varje enskild elev. Därefter redovisas ett antal frågor som både elever 
och lärare svarar på. Slutligen får läraren ge exempel på övningar de utfört med eleven 
och de jämförs med de praktiska målen i den nationella kursplanen. De flesta eleverna 
hade troligen inte läst kursplanen innan.  
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Tabell 5.  Elevernas självvärdering av egen förmåga efter avslutad träning, för de mål i 
kursplanen som avser körning i trafik och interagerande med andra trafikanter för 
varje utbildare.  
 
B C D E Utbildare  
    Mål enligt TSFS 2010:79 Kap 4 Kursplan AM 
    Manövrering, fordon och miljö  

Målet är uppnått då eleven bedömer sin 
förmåga: 

MVG 
MVG 

MVG 
MVG 

MVG 
MVG 
MVG 

MVG – att manövrera en moped på ett säkert sätt,  

VG 
VG 

VG 
VG 

VG 
VG 
VG 

VG – att klara en uppkommen krissituation, och  

VG 
MVG 

VG 
MVG 

MVG 
MVG 
VG 

MVG – att upptäcka risker förknippade med 
mopedens funktion och manövrering.  

    Körning i olika trafikmiljöer  
Målet är uppnått när eleven värderar: 

MVG 
MVG 

VG 
VG 

MVG 
MVG 
MVG 

VG – konsekvenserna av sin egen erfarenhet av 
körning med moped,  

VG 
VG 

VG 
VG 

VG 
VG 
VG 

VG – det egna körbeteendet, och  

VG 
MVG 

VG 
G 

G 
VG 
VG 

VG – sin förmåga att ge första hjälpen och kunna 
vidta rätt åtgärder vid en trafikolycka.  

 
Tycker läraren att elevens självvärdering stämde med hans/hennes förmåga? 
(Kurs och elev nr samt uttalande) 
B1) Helt rätt bedömning 
B2) Ja ganska bra 
C1) Ja 
C2) Ja 
D1) Nej, eleven blir för nervös, får köra upp en gång till 
D2) Ja, eleven ligger på genomsnittet 
D3) Eleven övervärderar sig inte inser sin begränsning  
E1) Ja, kanske lite undervärderad, detta är en bra elev som klarar sig väl MVG 
 
Vilket/vilka moment i trafiken tycker eleven/läraren är mest riskfyllt för denna 
elev? 
(Kurs och elev nr samt uttalande) 
B1) Elev: Korsningar. Lärare: Korsningar 
B2) Elev: Cirkulationer och rödljus. Lärare: Cirkulationer och filkörning 
C1) Elev: Vägkorsning, vänstersväng med mötande trafik. Lärare: Vänstersväng på 
landsväg 
C2) Elev: Inledande trafik var nervöst. Lärare: Är lite osäker som person, tät trafik + 
ljus i stadstrafik 
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D1) Elev: Köra i rondeller där är det mycket att tänka på. Är lätt att bli distraherad. 
Lärare: Eleven behöver mer erfarenhet, inte köra ut framför fordon 
D2) Elev: Rondeller och från 50 på huvudled till 70 och vänstersväng. Lärare: 
Uppkörningen gick bra men eleven är nervös, skall inte chansa 
D3) Elev: Körning i korsning och döda vinkeln. Lärare: Det mesta satt bra, kanske mer 
riskbedömning 
E1) Elev: Cyklar i stadstrafik och halka på vita strecken. Lärare: Inga speciella moment 
 
 
Vilket/vilka moment skulle eleven velat få/ behöva mer hjälp med i 
mopedutbildningen?  
(Kurs och elev nr samt uttalande) 
B1) Elev: Köra samma som innan. Lärare: Det behövs mer egen erfarenhet 
B2) Elev: Mer övning i cirkulationsplats. Lärare: Tolka filerna tidigare 
C1) Elev: Att lära mig upptäcka olika faror. Lärare: Mer självständig körning i blandad 
miljö 
C2) Elev: Stadstrafik och vägmärken. Lärare: Öva lite mer generellt 
D1) Elev: Att köra i rondeller. Lärare: Mer respekt för risker, han är övermodig och för 
självsäker 
D2) Elev: Ingenting, ligger bra till. Lärare: Ingen mer övning behövs, är mogen nu 
D3) Elev: Behöver ej det nu, skall träna själv. Lärare: Eleven skall nu fortsätta och få 
rutin 
E1) Elev: Köra landsväg. Lärare; Repetera  
 
Ge exempel på övningar du gjort med denna elev där eleven: 

• använder situationsanpassad körteknik i olika situationer,  
• använder personlig skyddsutrustning,  
• tillämpar de regler som gäller för körning med moped,  
• visar situationsanpassad avsökning i olika trafikmiljöer, 
• visar gott omdöme i samspelet med andra trafikanter,  
• kör med tillräckliga säkerhetsmarginaler,  
• anpassar hastighet, placering och övrig körning utifrån omständigheter  
• förutser olika händelseförlopp i trafiken  
• bedömer konsekvenser av olika händelseförlopp.  

 
Samtliga körlärare kunde ge exempel på moment de hade övat med eleven som innehöll 
ovannämnda moment. Ofta körde man en utvald slinga där just alla moment ingick samt 
med vissa speciella svårigheter för att se om eleven klarade det.  
 
 

• accepterar ett kritiskt tänkande om det egna körbeteendet 

 
Samtliga lärare sa att eleverna accepterade ett kritiskt tänkande. Kritiken skulle inte vara 
nedslående utan konstruktiv så att eleven kunde bli bättre. ”Många tonåringar kan ta 
mycket illa vid sig och man ska aldrig hänga ut någon framför de andra”.  
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Resultaten i tabell 5 indikerar en god samstämmighet mellan elevernas kunskap och den 
nationella kursplanen för alla kurserna i momentet manövrering, fordon och miljö då 
alla moment finns med och i de flesta fall väl utförda. Samtliga elever gav sig högsta 
betyg i att kunna manövrera en moped på ett säkert sätt och medelbetyg i att kunna 
hantera en krissituation. Då det gällde att kunna upptäcka risker förknippade med 
mopedens funktion och manövrering gav eleverna sig blandande betyg. Om man ser till 
körning i olika trafikmiljöer och konsekvenser av sin egen erfarenhet visar eleverna på 
kurserna B och D högre självskattning än de övriga vilket möjligen kan indikera att de 
hade sämre insikt om riskers koppling till erfarenhet. Kurs D kunde förbättra sin 
utbildning genom att utöka sin tid för körlektioner och att utföra dem med en stegrad 
svårighetsgrad, möjligen integrerad med teoriundervisningen. Samtliga elever gav sig 
medelbetyg i värdering av eget körbeteende i trafiken och menade att de behövde träna 
mer. Vilket indikerar en insikt om att vidare träning behövs för att bli en säker förare. 
Medelbetyg gällde även förmågan att ge första hjälpen, som inte tagits upp på flera 
kurser.  

Samtliga lärare tyckte att elevens självvärdering stämde bra. Samstämmigheten för 
vilket moment i trafiken som var riskfyllt för just denna elev samt vilka moment som 
behövde tränas mer stämde också bra mellan elev och lärare. Det enda undantaget var 
elev D1 som inte fick godkänt på sin körförmåga utan fick köra om, denna elev hade 
gett sig själv mycket goda betyg. Självvärderingen tycks förekomma naturligt i de 
praktiska momenten då det sker en dialog mellan lärare och elev. Både lärare och elev 
är ense om att eleverna skulle behöva mer körträning, till skillnad från bilkörning är inte 
privat övningskörning tillåten med moped.  

 
7.9 Analys och jämförelse av de fem fallen  
7.9.1 Processbeskrivning 
Varje kurs blir unik beroende på antal och vilka elever som deltar, lärarens form och 
andra omständigheter som exempelvis väder. Kursernas upplägg var mer konstant och 
den pedagogiska idén dvs. hur utbildaren uppfattar att inlärningen bör gå till, utgjorde 
grunden, men var inte något klart uttalat. Genom att följa processen kunde man se att 
kurserna skiljde sig åt på denna punkt så att A:s undervisning var trevlig och begriplig, 
med snygga lokaler och bra utrustning. B ville ha en individuell relation med eleven, 
där eleven gjorde självstudier och kunde reflektera i grupp, C:s undervisning utgick från 
att eleverna hade stor kapacitet att motta mycket på kort tid men behövde en klar 
struktur och energipåfyllnad för att ta emot. D visade på att eleven bör hållas i stränga 
tyglar men skulle inspireras av körglädje och intresse för mopeden. E var fokuserad på 
att eleverna skulle klara provet genom återkommande repetitioner men också en 
grundlig körutbildning.  

Den mest slående likheten var att alla använde föreläsningar med PowerPoint där 
avstickare gjordes genom att skriva på whiteboard och att ge exempel. Mycket 
information skulle hinnas med på kort tid och ansvaret låg under lektionstid hos läraren 
som undervisade eleverna. En utbildare var mer elevcentrerad genom att ägna mycket 
tid till gruppdiskussioner utifrån bilder, det medförde att vissa delar av utbildnings-
målen lämnades till eleverna för självstudier. Hos alla utbildare utom en, fanns ett fokus 
på vad som skulle komma på teoriprovet hos Trafikverket. Hos alla utom en fanns också 
tre körlektioner med progressiv svårighetsgrad där den sista lektionen eller del av 
lektionen utgjorde en den avslutande kontrollen av elevens körförmåga.  



 

50 VTI rapport 756  

Intensivkurserna innebar många lektionspass efter varandra men då de hölls på dagtid 
med paus för måltider och återhämtning var eleverna inte tröttare än då det skedde 
under flera kvällar. De som hade en utspridd undervisning över flera dagar tog inte 
alltid vara på möjligheten att få eleven att göra självstudier mellan gångerna. Oftast kom 
körlektionerna efter hela teoripasset, en växelverkan kunde annars ha skett i de 
utspridda kurserna. EU-kommissionen (2009) rekommenderar en växelverkan mellan 
teori och praktik och att coaching som utbildningsmetod skall uppmuntras. 

I lärarintervjuerna framkom att man erbjöd intensivkurser som ett resultat av efterfrågan 
och att eleverna så snabbt som möjligt ville klara av undervisningen. En lärare sa att 
föräldrarna inte kunde hålla på att köra sina barn till kursen flera dagar och dessutom 
skulle eleverna missa andra fritidsaktiviteter i veckan. Oavsett om det var en intensiv- 
eller långkurs så ansåg både lärare och elever att det var mycket att lära sig på kort tid. 
STR gjorde i augusti 2011 en utvärdering av mopedutbildningen bland sina medlem-
mar, där man genom telefonintervjuer med 100 föräldrar och 312 elever som nyligen 
genomgått körkortsutbildning för AM- moped klass I. Av de som deltog i undersökning 
gick endast en av tio utbildningen på helgen (Mitt i trafiken 2011:4). 

Var det skillnad på utbildarna utifrån om de var trafikskolor eller ej? I studien av 
Näsström m fl. (2011a) fanns det en skillnad i att de som anmäldes från trafikskolor 
klarade 60 % av kunskapsprovet vid första försöket mot 39 % som anmäldes privat. Det 
kan indikera att de som inte är trafikskolor hade en något lägre godkännandeprocent 
bland sina elever. Innevarande studie utfördes i en storstadsregion och det är 
förmodligen regionala skillnader mellan stad och landsbygd. I Falun hade man 
2011störst andel godkända prov (76 %) medan i Visby minst andel (44 %) och för 
Göteborg låg godkännandet på 63 %. Erfarenhet av MC-utbildning eller ej, gav liten 
skillnad. Olika socioekonomiska upptagningsområden gav också liten skillnad, den 
stora förändringen låg i att nu var det färre från områden med låg socioekonomisk kraft 
och färre äldre som till exempel förlorat sitt körkort. 
 

Lektionsuppläggningsbeskrivning 
Generellt sett skulle samtliga kurser kunna förbättras genom att orientera eleverna i vad 
som har varit och vad som skall komma på kursen genom att visa och summera dagens 
eller gårdagens innehåll. Man skulle också återkommande kunna förklara regler för 
interaktion t.ex. om man önskar dialog. Vissa av kursledarna är bättre än andra på 
flervägskommunikation men få ägnar tid till diskussion i grupp. De flesta hade en 
lektionslängd av 45 min med ca 15 min rast och vid lunch ett längre uppehåll. En kurs 
bjöd på lunch vilket innebar att eleverna åt ordentligt och lärde känna varandra under 
tiden. Vanligast var att bjuda på saft eller kaffe och ibland frukt och bulle. Någon kurs 
tog varken ordentliga raster eller fick eleverna att resa sig från stolen vilket medförde att 
någon elev till och med sov genom delar av undervisningen. Enkla konkreta åtgärder 
skulle kunna förbättra elevens möjlighet att få energi för att kunna lära. 

I samtliga kurser ingick en lärobok och ibland även övningsbok. I en av kurserna 
arbetade man mer aktivt med just dessa, medan de flesta varken refererade till eller 
använde dem i undervisningen. Alla kurser utom en hade datorer för eleverna i sina 
lokaler där man kunde göra webbtester på sina teorikunskaper. På några kurser kunde 
man gratis eller genom en avgift få tillgång till sådana uppgifter hemifrån. Alla lärare 
använde power point och whiteboard, frågan är kanske om man överanvände detta 
hjälpmedel. Flertalet visade filmer för att skapa variation samt att visa på risker och 
människans begränsade förmåga. Det krävs dock att man kommenterar och pratar om 
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vad som visats för att det skall bli meningsfullt. En arrangör använde sig av en 
simulator där några elever fick köra på en mopedmodell framför en bildskärm där ett 
scenario spelades upp. Övningen handlade om att upptäcka faror i trafiken och de andra 
deltog genom att prata om vad som skedde. Simulatorn var uppskattad av eleverna. 
Några kurser hade undervisningslokaler med biografsittning. Detta innebar svårigheter 
för eleverna att kommunicera med varandra och underströk upplägg med monolog från 
läraren. Undervisningsklimatet var överlag bra då man visade respekt för eleven och 
skapade förtroende.  

 

Läraren och klassrumsobservationer 
Läraren är en nyckelperson för utbildningen genom dennes förmåga att engagera, 
tydliggöra och förklara. Läraren blir också en förebild om eleverna ser upp till honom. 
Lärarens egna erfarenheter och ståndpunkter skiner då igenom. Det är en balansgång för 
läraren mellan att vara en person som man kan identifiera sig med och att vara en 
auktoritet. I samtliga kurser var läraren en man och dennes kunskap, engagemang och 
egen glädje i sitt utövande påverkade eleverna. Att ha både teori och körlektioner var en 
fördel då både lärare och elev kunde återkoppla till det man tidigare hade sagt. 15-
åringar är en känslig åldersgrupp, de kan vara blyga och känsliga för hur man uppfattas 
av andra i gruppen, någon pikning eller skratt åt andra förekom inte på någon kurs ej 
heller mellan lärare och elev.  

Individanpassningen kunde vara svår då det fanns lite tid att ägna sig åt var och en på 
relativt kort tid om grupperna var större. De elever som inte tidigare hade kört moped 
kunde dock få mer tid och hjälp vid manöverträningen och den individuella körningen. 
En utbildare hade dock gjort individanpassning till sin pedagogiska idé, genom att 
hörsamma enskilda behov och att skapa en mer personlig kontakt med eleverna. Vid 
lärarintervjun svarade man att det var svårt att i förväg få klarhet i om någon hade 
ADHD eller dyslexi då man ofta inte berättade det, svårigheter framkom istället efter ett 
tag och då fick lärarna kontakta föräldrarna. En lärare efterlyste trafikskolor dit man 
kunde hänvisa elever med särskilda behov. 

En lärare saknade trafiklärarutbildning vilket möjligtvis märktes vid undervisningen om 
droger, grupptryck och impulsivitet. Flera kurser saknade värderingsövningar möjligen 
för att det kräver något annat än kunskap om trafik och fordon. I EU-kommissionens 
rekommendationer (2009) skriver man att kvalitén på utbildningen skulle kunna höjas 
genom höjda krav på lärarna. Studiens resultat visade på att ett ökat stöd och träning på 
hur man kan lägga upp undervisningen beträffande attityder och socialt tryck kunde 
utvecklas. 

I intervjuerna berättade lärarna att de största riskerna var att eleverna inte var medvetna 
om att de syntes dåligt, att de kunde bli trängda då de körde vid högerkanten och att 
eleverna efter kursen inte insåg sina begränsningar. De ansåg att det var svårt att ändra 
attityder men att det i körövningarna fanns fler tillfällen att rent praktiskt peka på 
riskerna. Samtliga lärare var positiva till det nya körkortet men varnade för risken att 
fler krav skulle leda till dyrare kurser. De menade att det för många var elevernas första 
trafikutbildning och att det var en känslig grupp att undervisa där många var blyga och 
en del villa tuffa sig. De ansåg att det var mycket innehåll att förmedla på kort tid och 
de efterlyste mer bra undervisningsmaterial som var anpassat till mopedutbildning. 
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Eleverna och enkäten 
Resultaten från enkäten visade att de flesta elever oavsett kurs svarade relativt likartat 
och gav bra betyg på kursen vad gäller innehåll, lärare och upplägg. En fråga med 
medelbetyg eller blandat omdöme var om det var mycket att lära på kort tid. Flera 
elever ville ha mer körning som de också tyckte var det bästa med kursen. Läraren och 
undervisningen fick generellt goda betyg och 89 % av eleverna tyckte att de efter kursen 
blivit mer uppmärksamma på risker vid mopedkörning. Endast två elever uppgav att de 
skulle vilja trimma sina mopeder och 69 % hade redan innan kursen en moped vilket 
också bekräftar lärarnas uppgift att de flesta redan prövat att köra före kursen.  

Förälderns påverkan på sina barn genom egen erfarenhet och inställning till 
mopedåkande kan tänkas vara av vikt då hela 86 % uppgav att en förälder hade kört 
moped. Förälderns roll och medverkan kommenterades i intervjun med lärarna. De 
ansåg att ingen förälder efterfrågar undervisningsplanen och många lärare menade att 
föräldrarna kom för att skriva in och betala kursen men visade därefter mycket litet 
intresse. I kurs B uppmanades föräldrarna att delta vid första kurstillfället. Då informer-
ades de om kursen och om regler runt körning med moped. Elever och lärare pratade om 
risker och föräldrarna uppmanades att dela med sig av sina erfarenheter. Då föräldrarnas 
engagemang i sina barns trafikbeteende är viktigt samt att deras syn på lagöverträdelser 
och risker påverkar barnen (Berg m fl. 2008), skulle det vara intressant att vidare 
undersöka om en timmes riskutbildning med föräldrar i AM-kursen skulle vara positivt. 
Även i STRs undersökning (Mitt i trafiken 2011) var majoriteten av föräldrarna positiva 
och kommenterade att de ville att deras barn skulle köra säkert i trafiken. De föräldrar 
som var negativa nämnde bland annat att kostnaden för utbildningen var för hög.  

I intervjun med lärarna uppgav de att elevernas motiv till att ta körkort, är att de vill 
köra lagligt, men att det också är en frihetskänsla för nu kan de ta sig dit de vill. 
Körkortet har fått lite vuxenstatus och det är häftigt med moped. Någon påpekar dock 
att det beror på vad som gäller i vissa grupper, andra ungdomar kanske föredrar andra 
häftiga prylar. Bland eleverna som var med i studien var endast 6 av 36 flickor och på 
vissa kurser var det endast pojkar. Några lärare framhöll att en jämn könsfördelning var 
bäst i undervisningen. Mopeden är ju inte bara ett transportmedel utan även en för-
längning av förarens identitet. En elev sa att ” tjejerna förväntar sig att få skjuts”. 
Möjligen är det så att fler pojkar kör moped av andra skäl än transporter medan tjejer tar 
mopedkörkort av just den anledningen. Det var bara en äldre person som deltog i de 
utbildningar som studerades och en förändring har skett efter körkortets införande så att 
de äldre blivit färre. Moped- och motorcykelbranschens Riksförbund (MCRF) VD 
uttalade sig på en MC-mässa i Göteborg 2011 om framtiden för mopeden. 
 

– Moppen är miljövänlig och det kommer allt fler eldrivna, den är billig i drift, 
den kommer förbi biltullar och trängselavgifter och den är perfekt på 
landsbygden. Moppen är helt enkelt ett vettigt fordon. 

 
7.9.2 Måluppfyllelse 
Beskrivning av undervisningsplan och jämförelse med kursplan och kurs 
Undervisningsplanerna för de kurser som här följdes var olika utformade. De som var 
medlemmar i STR hade använt deras mall men gjort egna versioner. Vissa moment 
såsom vissa övningar utfördes inte i utbildningen medan andra aktiviteter som utfördes 
inte var upptagna i undervisningsplanerna. Några av undervisningsplanerna var inte 
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uppdaterade och de användes i regel inte som levande dokument. De sågs som ett 
dokument för att få tillstånd att bedriva utbildning för AM-körkort. Det var därför inte 
möjligt att göra en systematisk jämförelse mellan nationell kursplan, undervisningsplan 
och utbildning då de hade helt olika struktur och funktion. Detta problem belyser att 
utbildarna möjligen inte förstod kursplanen eller hur man skulle omsätta den i under-
visningsplan och vad en undervisningsplan är och kan användas till. Det kan också 
innebära att man förstår kursplanens mål men att de är för svåra att realisera. 
 
Samstämmighetsbedömning mellan teoretisk del av nationell kursplan och utbildning 
För att utforska relationen mellan mål och utbildning i den pedagogiska triangeln (mål, 
utbildning och prov), utvecklades därför en checklista med utgångspunkt från den 
nationella kursplanen (se bilaga 8 och 9). Med hjälp av checklistan kryssades målen i 
vartefter de uppkom i den teoretiska delen av utbildningen, kryssen indikerade dock inte 
hur stor vikt som fästes vid målet. 

Det var en svår uppgift att löpande under observation bedöma om och hur mycket olika 
mål behandlades i den teoretiska undervisningen. Den stora skillnaden låg i att eleverna 
på samtliga kurser var relativt passiva och i den nationella kursplanen står det att målet 
är nått då eleven återger, utför, uppvisar, identifierar, redogör, bedömer, värderar och 
accepterar. Vid de praktiska övningarna såsom manöverträning och körlektioner 
förekom denna elevaktivitet men i den teoretiska undervisningen var eleverna inte 
utförare utan snarare mottagare. Lärarna ställde visserligen löpande frågor som några 
elever svarade på och eleverna skulle ibland arbeta med övningsuppgifter i bok och vid 
dator. Någon kontroll som innebar att eleven visade upp ovannämnda aktiviteter 
förekom i mycket liten utsträckning. Svårigheter fanns också i att bedöma målets 
förekomst då ett mål bestod av två eller flera komponenter exempelvis beteende, 
säkerhet och miljö. 

Kopplingen mellan nationell kursplan och prov är inte helt tydlig och det dokument som 
Transportstyrelsen tillhandahåller för utbildare och elever på körkortsportalen har en 
annan uppbyggnad än den nationella kursplanen.  Det har också den kurslitteratur som 
STR tillhandahåller, AM-boken moped klass I (STR, 2011) likaså Mopedboken för 
utbildning till mopedförare (Hälludd, 2011) som rekommenderas av Trafikutbildarnas 
Riksorganisation TR.   

För att kunna göra en jämförelse med Näsströms m fl. (2011a) studie som utvärderade 
samstämmighet mellan kursplanens teoretiska del och teoriprovet, gjordes en 
bedömning av varje kurs för att avgöra på vilka mål och moment man lagt störst vikt. 
Varje kurs fick två markeringar (se figur 5). Vi kan se att kurs B:s huvudvikt ligger i 
rutan för förstå/begreppskunskap och analysera/begreppskunskap. Denna kurs 
prioriterade mål där eleven analyserade framför att minnas och arbetade mer med 
riskmedvetenhet och attityder. Kurs C återfanns i rutan minnas/faktakunskap samt 
förstå/begreppskunskap då denna kurs täckte nästan samtliga mål men ändå såg till vad 
som krävs för att klara provet. Kurs D återfanns i rutan minnas/faktakunskap samt 
förstå/procedurkunskap vilket indikerar att de var mer inriktade på handling. Kurs E 
hade båda sina markeringar i rutan minnas/faktakunskap där som tidigare nämnts de två 
målen som innehåller regler och trafikmärken återfanns. Denna kurs var mest inriktad 
på att eleverna skall klara provet. 

I likhet med Näsström m fl. (2011a) är samstämmigheten inte god mellan utbildning-
arnas teoretiska del och den nationella kursplanen. Om man så som i Näsströms studie 
viktar om de två målen som finns i rutan minnas/faktakunskap till att avse 50 % av 
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kursen så blir även samstämmigheten här bättre (se kursiverade frågor tabell 4). Alla 
kurser utom B har i högre eller mindre grad lagt upp sin undervisning för att matcha 
provet på Trafikverket. Självvärderingsmålen saknas dock helt på den teoretiska delen 
men är inte heller något som återfinns i provet.  

 

 
Figur 5.  Blooms matris där kursmålen är utplacerade med # och provfrågorna med O 
där kurserna B - E är inplacerade med vardera 2 bokstäver avseende på den teoretiska 
undervisningens huvudinriktning. 
 

Samstämmighetsbedömning av elev & lärare efter den praktiska 
utbildningskontrollen 
För den praktiska delen användes också den nationella kursplanen som bas för ett 
formulär där forskaren intervjuade eleven som efter den praktiska utbildningskontrollen 
fick värdera sig själv samt svara på ett antal frågor om körningen. Läraren fick därefter 
utvärdera eleven och dessutom redogöra för om och hur han hade genomfört ett antal 
praktiska mål samt om eleven accepterade ett kritiskt tänkande om det egna kör-
beteendet. Då observatören inte deltog i körövningarna ute i trafiken kan det inte 
uteslutas att även vissa delar av teorin togs upp vid dessa tillfällen varvid utbildarens 
måluppfyllelse kan ha varit större än vad som ses av resultaten i studien. 

För den praktiska delen av utbildningen som gäller manöverträning samt körövningar i 
trafik kunde man se en bättre samstämmighet. Här utfördes observationer på 
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manöverplan men inte i trafiken och bedömning av målen genom att be läraren ge 
exempel på vad som skett under körlektionerna. Samtliga lärare kunde ge exempel på 
övningar som tog upp alla målen vilket ger anledning till en försiktighet vid tolkningen 
av dessa resultat då det innebar en självvärdering från läraren och inte en oberoende 
observation. 

Man skall här betänka att elevens betyg även är ett betyg på lärarens förmåga att lära ut 
och en bedömning på kursens kvalité. Det finns svårigheter med att utvärdera de 
praktiska målen och även om man följt med under körning, skulle en registrering av 
både körning, omgivning och dialog behövas för att göra en samstämmighets-
bedömning. Många av de mål som togs upp under praktiska moment är mål som innebär 
en förmåga att analysera och värdera, vilket utgör de högre kognitiva nivåerna i 
inlärningen. En praktiskt möjlig och tillförlitlig metod att utvärdera hur dessa mål 
omsätts i utbildningen vore därför viktigt att utveckla. 
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8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden var lämplig i denna studie för att ge en bild av vad som sker 
under en utbildning. De kvantitativa inslagen skall inte analyseras på detaljnivå utan 
skall ses som en vägledning för att se likheter och skillnader och för att få en fördjupad 
bild av orsaker bakom det som beskrivs. Många olika instrument har använts för 
triangulering och att få en rikedom i materialet och vissa delar har varit explorativa för 
att testa olika möjligheter att utvärdera utbildningarna. Att betygsätta och bedöma kan 
uppfattas som negativt men utgångspunkten i detta arbete var att varje utbildare och 
elev gjorde sitt bästa för ett gott resultat. 
 

8.1.1 En genomgång av de olika metoderna och instrumenten 
 Fördelen med observationer och fältanteckningar är att man kan fånga skillnaden 

mellan vad som skrivs, sägs och görs dvs. fånga vad som försiggår i ”verkligheten”. 
Nackdelar med denna metod är att den har en stark observatörseffekt och är 
subjektiv. Idealt hade varit två observatörer men p.g.a. .av begränsade resurser 
genomfördes studien av en och samma person genomgående. Data skall skapa en rik 
och nyanserad bild samt ge ett underlag för att få en bild, nya tankar och ett djup där 
man kan förstå var problem finns som skulle kunna åtgärdas. Observationer är tids- 
och energikrävande då observatören är instrumentet och forskningsobjekten kan bli 
lättidentifierade och därmed utlämnade.  

 Checklista för lektionsupplägg är inget tidigare använt instrument men det finns ett 
behov av att identifiera konkreta och basala faktorers påverkan på utfallet. Hur man 
möblerar och vilka hjälpmedel man väljer påverkar pedagogiken och dialogen. Om 
man tar paus och ger näring och syre påverkas elevens förmåga att ta emot och vara 
aktiv. Undervisningsklimatet var en faktor som också behövdes lyftas fram. 

• Klassrumsobservationer är tidigare vetenskapligt prövat men inte anpassat till denna 
typ av utbildning. Instrumentet kunde trots det belysa just avsaknaden av elev-
centrering och problem med utbildningens korta tid. Frågan är om det är möjligt att 
arbeta med metoder som fokuserar problemlösning, kritiskt och kreativt tänkande 
eller med en forskande ansats, eller är just kanske det en utmaning för trafik-
pedagogiken? 

• Elevenkätens homogena svar ger anledning att ifrågasätta denna typ av utvärdering. 
Instrumentet svarar på om det är bra eller dåligt men inte i förhållande till vad. Hur 
stor är troligheten att någon elev, trots anonymitet, skulle vara kritisk? Vilka krav 
vet de att ställa och vilka möjligheter de borde ha fått? Eleverna har inte heller 
möjlighet att jämföra med någon tidigare mopedutbildning. Ett alternativ hade varit 
att be eleverna fylla i den efter hela utbildningen dvs. efter den praktiska 
utbildningskontrollen och kanske även inkludera föräldrarna och att sända in den. 
Det bedömdes som att risken för en allt för låg svarsfrekvens då var för stor.  

• Inget instrument utvecklades för att bedöma undervisningsplanerna. Det fanns 
problem även på Transportstyrelsen att göra bedömningar av de undervisningsplaner 
som lämnats in. Det hade dock varit önskvärt att kunna följa hela vägen från 
nationell kursplan via undervisningsplan till utbildning. 

• Samstämmighetsbedömningen mellan kursplan och utbildning var mycket svår att 
genomföra då varje mål innehöll flera dimensioner, exempelvis både trafiksäkerhet 
och miljökunskap. Hur skulle man värdesätta ett omnämnande, en film utan 
diskussion, en bild eller en längre diskussion runt flera olika mål? Att inte få tillgång 
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till dialogen under körlektionerna var också en brist då flera mål uppgavs ha blivit 
genomgångna under körlektionerna. Att själv vara deltagande elev övervägdes men 
bedömdes olämpligt då man inte kan vara deltagare och observatör samtidigt.  

• Intervju av läraren med hjälp av stödfrågor fungerade bra men är också tidskrävande 
att renskriva och analysera. 

En fortsatt utveckling av checklistor och instrument till stöd för bedömning av under-
visning är en utmaning och skulle behöva ske inom trafikpedagogiken i samarbete med 
branschen och med hjälp av den erfarenhet som kan hämtas från andra pedagogiska fält. 
Det skulle också vara önskvärt att kunna utvärdera longitudinellt genom att kunna följa 
eleven i kursen och koppla den till elevens resultat på provet och om eleven råkar ut för 
olyckor inom ett år efter utbildningen. 

Syftet i denna kvalitativa studie är att kunna fånga olika spektra och genom detta få en 
bild av bredd och djup. Genom fallstudier är förhoppningen att viktiga aspekter kan 
upptäckas som förekommer eller saknas i undervisningen och fem fall, som i denna 
studie, är relativt mycket att detaljstudera. Kurserna bör tillsammans inte utgöra 
extremfall och man bör påpeka att flickorna i denna studie endast utgjorde 17 % av 
eleverna vilket är lågt i förhållande till att 42 % flickor i hela landet tog AM-körkort 
2011 (TS2). Elevantalet eller kön har inte kunnat påverkas i studien. Hur sned-
fördelningen kan ha påverkat bilden av undervisningen är svårt att bedöma. Näsström m 
fl. (2011b) fann i utvärdering av kunskapsprovet att skillnaderna med avseende på både 
kön och ålder var små. Man bör också tänka på att de utbildare som vet att de inte håller 
måttet sällan ställer upp för studier, men frivillighet hos de studerade är en förutsättning 
för all etiskt accepterad forskning. För att få klarhet i vad en förändring eller utebliven 
förändring kan bero på är det av vikt att inte bara mäta före och efter en förändring utan 
även utforska vad som sker emellan, då kan man inte bara identifiera vad som förändras 
utan möjligen vad det beror på. Dessa två metoder kompletterar varandra. 
 

8.2 Resultatdiskussion 
8.2.1 Har kunskaperna ökat genom införandet av AM-körkortet? 
B-körkortet har obligatorisk riskutbildning och privat träning med handledare som skall 
genomgå en kort introduktionsutbildning däremot ingen obligatorisk teoriutbildning. 
AM är det enda körkortet med obligatorisk teori och körlektioner. Det borde ge utslag i 
en ökad kunskap hos de som genomgått denna utbildning i förhållande till den korta 
utbildning som tidigare fanns för att ta förarbevis för att köra EU-moped före oktober 
2009. Om man ser till nivån på den utbildning som undersökts i denna studie så borde 
kunskapsnivån ha höjts framförallt på det som omfattas av provet på Trafikverket. 
Frågan kvarstår om kunskapen bara är till för provet eller om den kvarstår för livet.  

De lärare, elever och föräldrar som fick komma till uttryck i denna studie visade alla på 
en positiv inställning till utbildningen. Även STRs undersökning (Mitt i trafiken 2011) 
visade att nio av tio föräldrar såg det som positivt att det idag krävs AM-körkort för 
mopedister. För flera elever kanske detta var den första trafikutbildningen de fått och 
många lärare menade att de hade tagit ett halvt B-körkort, vilket de skulle ha nytta av 
framöver vid kommande körkortsutbildningar. Det vore mycket intressant att följa 
denna grupp och studera om så är fallet. 
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Eleverna i denna studie var ambitiösa och uppmärksamma trots viss korvstoppning. 
Förutom kursen krävdes mycket självstudier kanske samtidigt som man går i skolan. En 
del elever hade redan köpt en moped och vissa hade redan prövat att köra. Detta kunde 
medföra att man fick lära om då man lär hela tiden, även ett felaktigt beteende (Säljö, 
2000). Flera elever menade att körträning var det de gillade bäst, att lära sig genom att 
köra och få feedback och sedan pröva igen. Detta framgick också av STRs under-
sökning (2011). Att försöka integrera teori och praktik samt att utveckla nya metoder 
såsom simulatorer för träning kan vara värt att pröva, vilket också är i linje med EUs 
rekommendationer (2009).  

Eleverna var ju inte bara 15-åringar utan även en vuxen person deltog som elev i 
studien. Att det har skett en förändring i sammansättning av elever är värd att notera. 
Före AM-körkortets införande hade eleverna varit mer blandade i åldrar, på kurserna 
fanns då även de som blivit av med sitt B-körkort eller inte lyckats ta något. Denna 
grupp väljer kanske nu istället moped klass II där det räcker med förarbevis. 

 
8.2.2 Har riskmedvetenheten höjts genom införandet av AM-körkortet? 
Resultaten visade på att utbildningarna bara till viss del fokuserade på de högre nivåerna 
i Blooms reviderade taxonomi. Huvudvikten låg fortfarande på att lära sig att 
manövrera, förstå regler och minnas vägmärken. En liknande avsaknad av förändring 
kunde man se i processutvärderingen av kursplanen för B-körkortet (Nyberg och 
Henriksson, 2009). En orsak som då togs upp var att lärarna ännu inte fått fortbildning 
eller att förändring tar tid. Denna studie vill snarare peka på att det är provet som styr 
och om provet bara till liten del exempelvis innehåller risker med trimning och höga 
hastigheter eller alkohol vid körning kommer inte det att fokuseras i utbildningen. 
Genom den nya kursplanen visar man en vilja till målstyrning, vilket till viss del 
försvinner genom svårigheten att omsätta det i undervisningsplaner. Då man kommer 
till utbildningen är den ofta provstyrd då man snarare ser provet som målet. Att förlägga 
50 % av provet till de lägsta nivåerna i både GDE och Blooms matris beror kanske på 
svårigheter med att examinera kunskaper på högre nivåer och en ny form av prov 
kanske därför borde övervägas. Mer forskning för att hitta metoder att examinera på de 
högre nivåerna skulle behövas. NTF skriver i sin trafiksäkerhetsdeklaration (NTF2) att ’ 
Det är viktigt att det finns en harmoni mellan mål, lärarens kompetens, utbildningens 
innehåll/ genomförande och prov i förarutbildningen. I Sverige saknas en sådan 
harmoni i systemet’.  

Den del av undervisningen som riktade sig mot analys och värderingar genom att 
försöka påverka attityder till risker hade mer karaktär av information. Det behövs tid 
och kunskap för att möta elevens frågor. För att påverka attityder behövs inte bara 
information, då de flesta elever förmodligen vet om riskerna med grupptryck, hastighet, 
trimning och alkohol. Det gäller snarare att möta elevens frågor med vad man kan göra 
för att hantera dessa svårigheter och hur. Här behövs en dialog och diskussion mellan 
elever och lärare. STRs resultat (Mitt i trafiken, 2011) visade att de elever som haft 
aktiva diskussioner under lektionstid var mer nöjda än andra med sin utbildning. Den 
attitydfråga som diskuterades mest i denna studie var trimning där läraren förklarade att 
om mopeden var trimmad gällde inte försäkringen vilket kunde leda till hissnande 
summor i skadestånd.  

Resultaten visade att för att hinna med alla målen på den tid som stod till förfogande 
valde man en traditionell föreläsningsmetodik med hjälp av power point, eftersom en 
mer elevcentrerad undervisning är mer krävande i både tid och att leda. Eleverna var 
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därför relativt passiva mottagare och självvärdering saknades på den teoretiska delen. 
Man kan göra en parallell till Schön (1985) som betonade att yrkesutövning kräver 
kreativ problemlösning genom val av nya perspektiv (reframing), både i själva 
utförandet (reflection-in-action) och vid granskning av uppnådda resultat (reflection-on-
action). På samma sätt behöver eleven som skall lära sig bli mopedförare reflektera över 
sitt beteende under körövningen men också granska sina uppnådda resultat för att gå 
vidare i sin utbildning.  

Kan läraren motsvara de förväntningar som den nationella kursplanens ställer, dels 
genom att arbeta med målstyrning och med elevcentrerad pedagogik? Behöver läraren 
ha pedagogisk utbildning och hur bör trafiklärarutbildningen vara för att kunna möta 
kraven? Enligt Engström och Nyberg (2006) svarade 17-18 åringar i en studie att 
förarutbildning bör ha professionella utbildare. Alla lärare i de kurser som studerades 
var duktiga på sitt sätt men det krävs mycket för att inte ha en power point att hålla sig i 
och en mall att utbilda efter. Om man vill behålla dessa ambitioner behövs mer stöd till 
läraren och mer forskning om hur trafikpedagogiken kan utvecklas.  

Frågor om hjärnans utveckling och de ungas mognad, särskilt pojkarnas, har studerats i 
forskningen (Galvan et al, 2006). En ökad individanpassning har efterfrågats och 
flertalet lärare försökte i denna studie ge mer stöd till de som behövde det. Fler 
trafikskolor med specialiserad pedagogik kunde förmodligen finna en målgrupp. 
Förälderns roll kunde också utvecklas trots att många lärare uppfattade dem som 
oengagerade. Att pröva med att inkludera en förälder, syskon eller annan vuxen vid en 
kort informations- och riskutbildning i början av utbildningen kunde utvärderas.  
 

8.2.3 Kan den nya körkortsutbildningen sänka antalet olyckor? 
Frågan uppkommer om det efter införandet av det nya mopedkörkortet är några som blir 
både kunnigare och mer riskmedvetna medan de som kör utan körkort och utbildning 
blir fler. Man kan alltid önska sig mer av kurserna men de behöver också vara lön-
samma och säljbara. Många lärare varnade för att öka kostnaden för kursen för det var 
redan flera som valde bort körkortet och körde utan registreringsskyltar. Det ansågs 
relativt riskfritt då polisen inte jagade dessa lagöverträdare, vad som händer vid en 
olycka bortsåg man ifrån. Här bör också nämnas att av de som hade förarbevis för EU-
moped innan körkortsinförandet, överförde en andel av dessa sina förarbevis till AM 
körkort utan extra undervisning (Stenlund, 2012). Hur många av dessa som fortfarande 
är aktiva ute i trafiken är oklart. Sista datum för utbytande av förarbevis är 121231. 
 
Vissa elever betalade sitt mopedkörkort själva medan föräldrarna betalade mopeden, 
detta kan påverka motivationen att lära positivt men också medföra svårigheter om fler 
lektioner skulle behövas. I en studie om ungdomars inställning till att ta körkort 
(Forward m fl., 2010) framkom att främsta hindret för eget körkortstagande är den egna 
ekonomin. En studie för att klargöra vilka och varför man kör utan körkort och hur 
dessa skulle kunna inkluderas är av vikt. Det vore också av vikt att djupare analysera 
vilka som är inblandade i mopedolyckor, hur de sker och vad som påverkar för att 
kunna säga att olyckorna i framtiden förmodligen kommer att bli färre. Vi får hoppas att 
själva körkortet blir lika attraktivt som mopeden och ger en vuxenstatus som många är 
beredda att investera i.  
 

 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=framing


 

60 VTI rapport 756  

9 Tio tankar om framtiden 
För att blicka framåt och se möjliga förbättringar har författaren samlat sina slutsatser 
från resultaten i tio tankar om framtiden.  

 
1. AM-körkortet är det första med obligatorisk teoriundervisning och körträning 

omfattande totalt minst 12 timmar. En longitudinell uppföljning av elevens 
kunskaper vid framtida körkortstagande skulle kunna ligga till grund för 
förståelse för ett mer kontinuerligt lärande av trafikkunskap. 

2. Resultaten pekar på att undervisningen är provstyrd. För att få genomslag i 
utbildningen för ökad riskmedvetenhet och attitydförändring, behövs en ökad 
harmoni mellan kursplanens mål, utbildningens genomförande och provets 
utformning.  

3. Den nationella kursplanen pekar på en aktiv roll av eleven, vilket innebär en 
växling av pedagogik från lärar- till elevcentrering. Vilka krav bör man ställa på 
lärarens pedagogiska kunskap och utbildning för att göra det möjligt? Hur skall 
det synas i undervisningsplanen och i undervisningsmaterial?  

4. Utbildarna kunde få mer stöd i att göra “levande” undervisningsplaner så att 
avsikterna med den nationella kursplanen får mer genomslag. Information borde 
också spridas om de olika viktningarna av målen i kursplanen.  

5. Kan föräldrarnas roll lyftas fram genom ett ökat engagemang och någon form av 
deltagande inom ramen för utbildningen? 

6. Om grundläggande trafikkunskap var obligatorisk i skolan skulle kursens 
timmar kunna fokusera mer på speciell kunskap för mopedföraren.  

7. Om antalet timmar av körning i trafik ökade och en integrering av 
teoriundervisningen påbjöds i den praktiska delen så kanske självvärdering från 
den teoretiska delen blev naturligt förekommande. 

8. Genom att förtydliga att körkortsutbildningen bör innehålla språk- och 
begreppskunskap kan eleven få ökad hjälp till förståelse av frågorna på det 
teoretiska provet. 

9. För att kunna bedöma säkerhetseffekten av AM-körkortet vore det av intresse att 
klarlägga storleken av den grupp som kör utan körkort samt vilka faktorer som 
skulle kunna få denna grupp att minska. 

10. Forskare och utbildare skulle kunna samarbeta för att utveckla goda 
utvärderingsinstrument anpassade för trafikpedagogik och därmed utveckla 
pedagogiken. För det behövs forskningsfinansiering som i dag saknas.  

 



 

VTI rapport 756 61 

Referenser 
Andersson, L.W. (2002). Curricular Alignment: A Re-Examination. Theory into 

practice vol 41:4, 255-260. College of Education. 
Barnolycksfallsfonden (2011). Pressmeddelande; Oerfarna pojkar i flest allvarliga 

mopedolyckor. http://www.barnolycksfallsfonden.se. 

Berg, J., Forward, S., Holgersson, S., (2008). Unga på moped, en studie av riskgrupper 
och riktade polisinsatser för att motverka trimning. VTI rapport 631. Linköping, 
Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI). 

Engström, I., Nyberg, J. (2006). Ungdomars uppfattning om trafiksäkra förare och 
förarutbildningens utformning. VTI rapport 539. Linköping, Väg- och 
Transportforskningsinstitutet (VTI). 

Engström, I., Gregersen, N. P., Hernetkoski, K., Keskinen, E., Nyberg, A. (2003). 
Young novice drivers, driver education and training, literature review. VTI rapport 
491A. Linköping, Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI). 

EU-kommissionen (2009). Driver Training and traffic safety education – A consultation 
paper. EU-kommissionen DgTrEn, Bryssel. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0018:0060:SV:PDF 
(120706) 

Forward, S., Aretun, Å., Engström, I., Nolén S., Börjesson, J. (2010). Ungdomars 
inställning till att ta körkort 2002-2009. VTI rapport 694. Linköping, Väg- och 
Transportforskningsinstitutet (VTI). 

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Continuum Int. Publishing Group Inc. 

Galvan, A., Hare, T.A., Parra, C.F., Penn, J.,Voss, H.,Glover, G. & Casey, B.J.  (2006). 
Earlier Development of the Accumbens Relative to Orbitofrontal Cortex Might 
Underlie Risk-Taking Behavior in Adolescents. The Journal of Neuroscience,  
13(25):6885-6892.   

Gregersen, N. P. (2010). Nollvision för tonåringar i trafiken, utopi eller möjlighet? 
NTF, Säker Trafik. 

Hatakka, M., Keskinen, E.,Gregersen, N.P., Glad, A. Hernetkoski, K. (2002) From 
control of the vehicle to personal self-control: Broadening the perspective to driver 
education. Transportation Research Part F 5(3), 201-215. 

Henriksson, P., Forward, S., Nybergs, J., Forsberg, I. (2012). En utvärdering av de nya 
reglerna för AM-behörighet: en för- och efterstudie. VTI rapport under arbete.  

Hälludd, S. (2011). Mopedboken för utbildning till mopedförare. Hälludds förlag. 
(www.mopedboken.se), 

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience at the source of learning and 
development. Eangelwood Cliffs. NJ: Perntice-Hall. 

Krathwohl D. R. (2002) . A Revision of Bloom’s Taxonomy; An overview. Theory into 
practice vol 41:4, 212-218. College of Education. 

Linderholm, I., Hansson, J. & Lorentzen, S. (2009) Module Close To - riskprevention 
för unga blivande förare. Redovisning av det svenska projektet. Trivector 
Information, 2010:3. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0018:0060:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0018:0060:SV:PDF
http://www.mopedboken.se/


 

62 VTI rapport 756  

Lindström, L., Lindberg, V., Pettersson, A, (2011). Pedagogisk bedömning, Om att 
dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholms Universitetsförlag. 

Mitt i trafiken (2011) nr 4. Sveriges Trafikskolors Riksförbund STR har givit Mistat AB 
i uppgift att genomföra en undersökning med syfte att följa upp hur 
körkortsutbildningen för AM-moped, klass 1, mottagits bland elever och föräldrar. 

NTF1. http://www.ntf.se/anser/moped/ (120705) 

NTF2. http://www.ntf.se/omoss/pdf/NTF%20Anser%202011.pdf (120705) 

Nyberg, J. och Henriksson, P. (2009) Förändring inom den svenska förarutbildningen – 
Delstudie 3, processutvärdering av Kursplan B. VTI rapport 665. Linköping, Väg- 
och Transportforskningsinstitutet (VTI). 

Näsström, G., Alger, S., Sundström, A. (2011a). Samstämmighet mellan kursplan och 
prov, en studie av kunskapsprovet för körkortsbehörighet AM. Umeå Universitet, 
BVM 47:2011. 

Näsström, G., Alger, S., Sundström, A. (2011b). Utvärdering av kunskapsprovet för 
körkortsbehörighet AM. Umeå Universitet, BVM 48:2011. 

Regeringens proposition (2008/09:60). http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Sakra-forare-pa-mopeder-
snosk_GW0360/?text=true. (120706) 

Repstad, P. (1999). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

Schein. E. (1996). Kurt Lewin’s change theory in the field and in the classroom; Notes 
towards a model of managed learning. Systemic Practice and Action Research, 
volume 9 1: 27-47.  

Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner, How professionals think in action. 
Ashgate. 

Stenlund, O. (2012). Mailkorrespondens 120802. 

STR (2011). AM-boken moped klass I. Sveriges Trafikskolors Riksförbund. 
Strandrot, J. (2007). Mopedolyckor efter EU-mopedens införande. Vägverket Konsult. 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 
Prisma.  

TS1. http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/AM-Moped-klass-1/ (111212) 

TS2.http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Olycksstatistik/Vag/Mopedstatisti
k/Svart-skadade-efter-manad-och-mopedklass/ (120430) 

TS3. Mail med Olof Stenlund på Transportstyrelsen. Statistik uttagen ur Stapro 2011-
10-12. 

TS4.http://www.korkortsportalen.se/upload/dokument/Ovriga_dokument_TS/Exempeld
okument.pdf (1121212) 

Transportstyrelsens föreskrift "Utbildning av förare för behörighet AM (2010:79) 

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Regler/TSFS_svenska/TSFS%202010/TSFS%
202010-79.pdf (120706) 

 

http://www.ntf.se/anser/moped/
http://www.ntf.se/omoss/pdf/NTF%20Anser%202011.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Sakra-forare-pa-mopeder-snosk_GW0360/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Sakra-forare-pa-mopeder-snosk_GW0360/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Sakra-forare-pa-mopeder-snosk_GW0360/?text=true
http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/AM-Moped-klass-1/
http://www.korkortsportalen.se/upload/dokument/Ovriga_dokument_TS/Exempeldokument.pdf
http://www.korkortsportalen.se/upload/dokument/Ovriga_dokument_TS/Exempeldokument.pdf
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Regler/TSFS_svenska/TSFS%202010/TSFS%202010-79.pdf
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Regler/TSFS_svenska/TSFS%202010/TSFS%202010-79.pdf


 

VTI rapport 756 63 

TV1. Trafikverket http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Olycksstatistik/Vag/ 
Mopedstatistik 

VanTassel-Baska, J., Quek, C., Feng, A. (2005). Classroom Observation Scale-Revised, 
User’s Manual. The College of William and Mary School of Education Center for 
Gifted Education. 

Vedung, E. (2002). Utvärderingsmodeller. Socialvetenskaplig tidskrift nr 2-3: 118-142.  

Wilhelmson, L. (1998). Learning Dialogue. Discourse Patterns, Perspective Change 
and Learning in Small Group Conversation. Dissertation (in Swedish). Arbete och 
Hälsa 1998:16 Solna: National Institute for Working Life. 

Wolming, S. (1998). Validitet, ett traditionellt begrepp i modern tillämpning. 
Pedagogisk forskning i Sverige. 3:2 (81-103). 

YR, Young Riders hemsida: http://mopeden.nu/ (120705) 

 

http://mopeden.nu/


 

64 VTI rapport 756  

 



 Bilaga 1 
 Sida 1 (3) 

 

Bilaga 1.  TSFS 2010:79 Kap 4 Kursplan AM 

TSFS 2010:79 Kap 4 Kursplan AM 
 
4 kap. Kursplan  
Kursplanens uppbyggnad och struktur  
1 § Utbildningen för körkort ska innehålla följande moment:  
1. manövrering, fordon och miljö,  
2. körning i olika trafikmiljöer,  
3. körning med moped i speciella sammanhang, och  
4. personliga förutsättningar och mål.  
De fyra momenten ska delas upp på följande två kunskapsområden:  
1. teori och färdighet, och  
2. självvärdering. 
 
Manövrering, fordon och miljö  
Syfte  
2 § Momentet manövrering, fordon och miljö syftar till att eleven ska få grundläggande kunskaper i hur man manövrerar sin 
moped på ett säkert och miljövänligt sätt. Samtidigt ska eleven få en realistisk uppfattning om sin egen förmåga att göra detta. I 
momentet ingår att eleven ska lära sig att använda situationsanpassad körteknik i olika situationer och betydelsen av att använda 
personlig skyddsutrustning på rätt sätt. Eleven ska få kunskap om mopedens konstruktion, funktion, olika skyddssystem och 
sambanden mellan körsätt och miljöpåverkan. Dessutom ska eleven få möjlighet att reflektera över sin egen förmåga och 
händelser under utbildningen. 
 
Teori och färdighet  
3 § Målet är uppnått när eleven  
1. återger  
– faktorer som påverkar mopedens köregenskaper såväl positivt som negativt,  
– körtekniker som kan nyttjas för att köra mopeden på ett säkert och miljömedvetet sätt, 
– mopedens konstruktion och funktioner samt hur dessa inverkar på säkerhet och miljö,  
– betydelsen av att använda personlig skyddsutrustning,  
– väglagets påverkan på mopedens köregenskaper,  
– sambandet mellan körteknik och mopedens uppträdande,  
– naturlagarnas inverkan på mopedens rörelse,  
– hur man identifierar risker förknippade med mopedens konstruktion, funktion och förarens sätt att manövrera, och  
– regler och bestämmelser som finns inom momentet manövrering, fordon och miljö,  
2. utför  
– enklare kontroller och föreslår eventuella åtgärder på mopeden så att den blir trafiksäker,  
– effektiv bromsning från olika hastigheter upp till 45 km/tim, och  
– körning med passagerare,  
3. uppvisar  
– en godtagbar balans vid krypkörning, och  
– en stabil manövrering av mopeden,  
4. använder  
– situationsanpassad körteknik i olika situationer, och  
– personlig skyddsutrustning, samt  
5. identifierar  
– risker förknippade med mopedens konstruktion, funktion och förarens sätt att manövrera, och  
– risker förknippade med körning med passagerare. 
 
Självvärdering  
4 § Målet är uppnått när eleven bedömer sin förmåga  
– att manövrera en moped på ett säkert sätt,  
– att klara en uppkommen krissituation, och  
– att upptäcka risker förknippade med mopedens funktion och manövrering.  
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Körning i olika trafikmiljöer  
Syfte  
5 § Momentet körning i olika trafikmiljöer syftar till eleven ska förstå vikten av att köra moped på ett säkert, omdömesgillt och 
miljövänligt sätt i samverkan med andra trafikanter, i olika trafiksituationer och under olika förhållanden. Momentet syftar 
också till eleven ska förstå vikten av att vara förutseende, upptäcka risker och att köra med sådana säkerhetsmarginaler att han 
eller hon inte blir inblandad i kritiska situationer. I detta ingår att eleven ska anpassa sin körning, som t.ex. hastighet och 
placering, utifrån de omständigheter som råder. Momentet syftar dessutom till att ge kunskap om och förståelse för varför 
trafikregler finns och hur de ska följas. Ett annat syfte är att minska konsekvenserna efter en trafikolycka genom att förmedla 
kunskap om första hjälpen och vilka åtgärder som kan vidtas vid en trafik-olycka. 
 
Teori och färdighet  
6 § Målet är uppnått när eleven  
1. redogör för  
– de trafikregler som gäller för körning med moped, och  
– körtekniker som kan nyttjas för att köra mopeden på ett säkert och miljömedvetet sätt 
2. återger hur man ger första hjälpen och vilka åtgärder som kan vidtas vid en trafikolycka,  
3. tillämpar regler som gäller för körning med moped,  
4. visar  
– situationsanpassad avsökning i olika trafikmiljöer, och  
– gott omdöme i samspelet med andra trafikanter,  
5. kör med tillräckliga säkerhetsmarginaler,  
6. anpassar hastighet, placering och övrig körning utifrån de omständigheter som råder,  
7. identifierar  
– risker i olika trafiksituationer och trafikmiljöer, och  
– risker förknippade med andra vägtrafikanters svårigheter att se moped-förare i trafiken,  
8. förutser olika händelseförlopp i trafiken, samt  
9. bedömer konsekvenser av olika händelseförlopp.  
Självvärdering  
7 § Målet är uppnått när eleven  
1. värderar  
– konsekvenserna av sin egen erfarenhet av körning med moped,  
– det egna körbeteendet, och  
– sin förmåga att ge första hjälpen och kunna vidta rätt åtgärder vid en trafikolycka.  
2. accepterar ett kritiskt tänkande om det egna körbeteendet.  
 
Körning med moped i speciella sammanhang  
Syfte  
8 § Momentet körning med moped i speciella sammanhang syftar till att ge eleven kunskap om betydelsen av att planera sin 
körning med avseende på t.ex. vart, när, hur, under vilka omständigheter och varför en körning ska genomföras. Kunskapen ska 
kunna användas för att köra så miljövänligt som möjligt samtidigt som körning under riskfyllda förhållanden som tät trafik, halt 
väglag, dåligt väder etc., undviks. Dessutom syftar momentet till att förmedla kunskap som visar att körning under påverkan av 
alkohol, trötthet etc., ökar olycks- och skaderisken och därför inte är förenligt med mopedkörning.  
 
Teori  
9 § Målet är uppnått när eleven  
1. redogör för  
– hur påverkan av medicin, alkohol, andra droger, stress och trötthet påverkar förarbeteende och trafiksäkerhet,  
2. återger  
– hur val av färdmedel, ressällskap och färdväg påverkar trafiksäkerhet och miljö,  
– hur mopedkörning vid olika tidpunkter på dygnet påverkar förarbete-ende och trafiksäkerhet, och  
– hur olika väglag och vägmiljöer påverkar förarbeteende och trafiksäkerhet.  
Självvärdering  
10 § Målet är uppnått när eleven bedömer hur egna val och motiv till mopedkörning kan påverka det egna förarbeteendet, 
trafiksäkerheten och miljön.  
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Personliga förutsättningar och målsättningar i livet  
Syfte  
11 § Momentet personliga förutsättningar och målsättningar i livet syftar till att ge eleven en förståelse för hur olika personliga och 
sociala förutsätt-ningar påverkar rollen som mopedförare. Eleven ska inse hur förarbeteende och olycksrisk har samband med viljan att 
följa regler och bestämmelser samt faktorer som ålder, kön, fysiska begränsningar, personlighet, attityd, livsstil, social bakgrund, 
utbildning och grupptillhörighet. Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få bättre förutsättningar att anpassa sin körning så 
att risker förknippade med de egna förutsättningarna beaktas.  
Teori  
12 § Målet är uppnått när eleven  
1. återger  
– hur personliga livsförutsättningar och faktorer som kön, ålder, personlighet, attityd, livsstil och grupptillhörighet påverkar 
trafiksäkerheten,  
– hur man undviker att använda mopeden som ett medel för sökande efter spänning, och  
– hur olika val av transportslag kan påverka trafiksäkerhet och miljö, 
2. redogör för  
– hur grupptryck uppstår och hur det kan påverka förarbeteende och trafiksäkerhet,  
– hur medvetna eller impulsiva handlingar, sökande efter äventyr, spänning, nöje, lek etc., kan påverka förarbeteendet, 
trafiksäkerheten och miljön, och  
– hur bristande vilja att följa regler och bestämmelser påverkar säkerhet och miljö.  
Självvärdering  
13 § Målet är uppnått när eleven värderar sin förmåga  
– att stå emot effekterna av grupptryck, och  
– att motstå impulsiva handlingar, sökande efter äventyr, spänning, nöje, lek etc. 
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Bilaga 2. Manual med instruktioner om tillvägagångssätt 

 
 

Klassrumsobservationer manual 
 

• Sätt dig på överenskommen plats, oftast längst bak och lite avskild från de andra  
 

• Presentera dig och projektet för eleverna i klassrummet, informera om att det är 
läraren som i första hand observeras. 

 
• Bekräfta tid med läraren för intervju efter utbildningen, samt med lärare och elev. 
 
• Anteckna följande uppgifter:.  

 
o Rita upp hur alla sitter och står 
o Beskriv miljön i lokalen som används 
o Skriv upp könsfördelning 
o Skriv vilket material som använts 
o Skriv vilka undervisningsmetoder som används 
 

• Skriv ner i tidsordning vad som händer under lektionens i lektionsobservationsschemat 
 
• Fyll i COS formuläret under själva observationstillfället, eller strax efter. 

 

• Fyll under lektionen i Bedömning av samstämmighet mot kursplanen 
 

• Fyll under lektionen i Lektionsuppläggning 
 

• Dela ut enkäten till eleverna, förklara att ej kryssa emellan strecken 

• Träffa läraren efteråt och ställ intervjufrågorna. (Kom ihåg att redan efter 
klassrumsobservationerna notera övriga frågor du vill ställa till läraren) 
  

• Be om att få presentationsmaterialet och eventuellt som sänts eller delats ut till eleven 
 

• Fyll under lektionen i Bedömning av samstämmighet mot kursplanen, praktik 
vid mötet med lärare och elev efter uppkörningen 
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Bilaga 3. Lektionsobservationer 

Lektionsobservationer 
Datum:  
Skola:  
Lärare:  
 
Hålltid Vilket ämne? Vad händer? Vilka undervisnings metoder? Utrustning 
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Bilaga 4. COS-R Klassrumsobservationschecklista 

Klassrumsobservationsskala – lärarobservation - elevrespons 
Instruktion: Vänligen använd följande skala då du bedömer var och en av punkterna i 
checklistan. Betygsätt varje punkt efter hur väl lärarens beteende uppvisades under den 
observerade undervisningsaktiviteten. Varje punkt bedöms individuellt och fristående, oavsett 
dess relation till den samlade bilden av beteenden som är relevanta för grupprubriken. 
 
3 = Effectiv 2 = Ganska effektiv 1 = Ineffektiv Ej = Ej observerat 
Läraren visade på en 
noggrann planering 
och flexibilitet i 
klassrummet vid 
genomförandet, 
vilket gav bra 
gensvar hos eleverna. 
Läraren var tydlig 
och hade fokus på 
lärandet 

Läraren visade på 
viss planering och 
flexibilitet i 
klassrummet vid 
genomförandet, 
vilket gav bra 
gensvar hos några av 
eleverna. Läraren var 
ibland tydlig och 
fokuserad på lärandet 

Läraren visade på 
liten eller ingen 
planering eller 
flexibilitet i klass-
rummet vid genom-
förandet, vilket gav 
litet gensvar hos 
eleverna. Läraren var 
otydlig och 
ofokuserad på 
lärandet 

Beteendet uppvisades 
inte under den 
observerade tiden. 
(OBS: Det måste 
finnas ett tydligt 
försök att uppvisa 
beteendet för att det 
skall bli klassat som 
3 ineffektivt istället 
för 0) 

 
 

Generellt undervisningsbeteende-lärare 
Kursplanering och förverkligande, läraren……… 3 2 1 Ej 
1. Ställde höga krav på elevernas prestationer     
2. Använde aktiviteter för eleverna att tillämpa den nya 
kunskapen på 

    

3. Fick eleverna att delta i planeringen och 
genomförandet av undervisningen 

    

4. Uppmuntrade eleverna att uttrycka sina tankar     
5. Fick eleverna att reflektera över vad de lärt sig     
Kommentar: 
 
 

    

 
 

Olika undervisningsbeteende-lärare 
Anpassning till individuella skillnader, läraren….. 3 2 1 Ej 
6. Skapad möjligheter för självständigt eller grupp-
lärande för att ge möjlighet till en djupare förståelse 

    

7. Anpassade undervisningen till individ eller grupp 
skillnader ( ex förklara för enskilda, särskilt material) 

    

8. Uppmuntrade flera olika tolkningar av 
händelser/situationer 

    

9. Tillät eleverna att själv upptäcka nyckelfrågor genom 
aktivitet eller frågor 

    

Kommentar: 
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Problemlösning, läraren….. 3 2 1 Ej 
10. Använde brainstorming teknik     
11. Inkluderade eleverna i problem ID och definition     
12. Inkluderade eleverna i att söka lösningar och i 
förklaringar av lösningar 

    

Kommentar: 
 
 

    

 
Kritiskt tänkande, läraren….. 3 2 1 Ej 
13. Uppmuntrar eleverna att bedöma eller utvärdera 
olika situationer, problem eller frågor 

    

14. Engagerade eleverna i att jämföra och att ställa 
tankar mot varandra ( ex att analysera framtagna 
lösningar) 

    

15. Gjorde det möjligt för eleverna att från exempel dra 
slutsatser till det mer abstrakta (ex. de hände, jag bör 
därför generellt se mig för då jag..) 

    

16. Uppmuntrade elevernas att sammanfatta det de lärde 
sig och större områden 

    

Kommentar: 
 
 

    

 
Kreativt tänkande, läraren….. 3 2 1 Ej 
17 Efterfrågade många olika tankar i ett ämne eller fråga     
18. Engagerade eleverna i att utforska olika åsikter i syfte 
att omformulera tankar 

    

19. Uppmuntrade elever att visa öppenhet och tolerans 
till fantasifulla ibland lekfulla lösningar på problem 

    

20. Gav möjlighet för eleverna att utveckla och pröva 
sina idéer 

    

Kommentar: 
 
 

    

 
Sökstrategier, läraren….. 3 2 1 Ej 
21. Bad eleverna samla in bevis från flera olika källor 
med olika metoder 

    

22. Gav möjlighet för eleverna att analysera och redovisa 
data i tabeller och grafer mm 

    

23. Ställde frågor för att hjälpa eleverna dra slutsatser 
från analyserade data  

    

24. Uppmuntrade eleverna att förstå innebörden och 
konsekvenserna av slutsatserna 

    

25. Gav eleverna tid att redovisa slutsatserna för åhörare 
eller i rapportform 

    

Kommentar:     
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Begriplighet, läraren….. 3 2 1 Ej 
26. Var tydlig med kursens regler och upplägg     
27. Var lättbegriplig i undervisningen     
28. Hade innan kusen förberett eleverna med information     
29. Skapade realistiska förväntningar att klara körkort     
30. Inkluderade föräldrarna i undervisningen     
Kommentar: 
 
 

    

 
Riskmedvetenhetsförmedling, läraren….. 3 2 1 Ej 
31. Var en bra modell för god riskmedvetenhet     
32. Förmedlade att det var viktigt med trafiksäkerhet     
33. Visade på egen god kunskap om risker vid 
mopedkörning 

    

34. Visade god förmåga att förmedla riskmedvetenhet     
35.      
Kommentar: 
 
 

    

 
 
Övriga kommentarer: 
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Generell undervisningsrespons av eleverna 
Generellt beteende, eleverna….. 3 2 1 Ej 
1. Visar på en hög prestationsnivå     
2. Tillämpade de nya kunskaperna     
3. Visat på utvärdering av eget beteende     
4. Visat på uttalade tankeprocesser     
5. Reflekterade över lärandet     
Kommentar: 
 
 

    

 
Olika undervisningsrespons - elever 

Självvalda uppgifter/jälvstudier, eleverna….. 3 2 1 Ej 
6. Arbetade individuellt eller i par/grupper     
7. Arbetade med egen valda uppgifter     
8. Utforskade flera olika tolkningar     
9. Upptäckte centrala tankar genom strukturerade 
aktiviteter eller genom frågor 

    

Kommentar: 
 
 

    

 
Problemlösnings strategier, eleverna….. 3 2 1 Ej 
10. Brainstormade idéer eller alternativa möjligheter     
11. Definierade problem     
12. Identifierade och använde lösningar     
Kommentar: 
 
 

    

 
Kritiskt tänkande, eleverna….. 3 2 1 Ej 
13. Bedömde eller utvärderade situationer eller frågor     
14. Jämförde olika idéer     
15. Generaliserade från specifika fall      
16. Sammanställde info inom eller mellan ämnesområden     
Kommentar: 
 
 

    

 
Kreativt tänkande, eleverna….. 3 2 1 Ej 
17. Visade på kreativa idéer och tänkande     
18. Utforskade olika sätt att tänka på en situation     
19. Kommer med fantasifulla förslag på problemlösning     
20. Gav flera exempel på idéer     
Kommentar: 
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Sökstrategier, eleverna….. 3 2 1 Ej 
1. Samlade uppgifter genom forskningsteknik     
2. Analyserade och framställde data för presentation     
3. Drog slutsatser från data     
4. Förstod konsekvenser av handlande     
5. Lämnade muntlig eller skriftlig rapport     
Kommentar: 
 
 

    

 
Fokus på uppgiften, eleverna….. 3 2 1 Ej 
1. Respekterade tider och regler     
2. Lyssnade och svarade läraren och andra som talade     
3. Utförde uppmaningar och uppgifter     
4. Vågade fråga om något var oklart     
5.      
Kommentar: 
 
 

    

 
Motivation, eleverna….. 3 2 1 Ej 
1 Visade intresse för undervisningen     
2 Deltog aktivt med frågor och idéer     
3. Hade läst på vid ankomsten till kursen     
4. Kunde allt redan före kursen, den var ’onödig’     
5.      
Kommentar: 
 
 

    

 
Övriga kommentarer: 
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Lektionsupplägg 

Datum:  
Skola:  
Lärare:  
 
Undervisningsstruktur utomordentligt acceptabelt  förbättras Ej 
summerar förra gången     
visar dagens kursinnehåll     
summerar dagens innehåll     
uppgifter till nästa gång     
förklarar regler för interaktion     
flervägskommunikation     
lektionslängd     
pauser     
annat     
     
Undervisningsmaterial     
genomarbetat 
material/övningar 

    

böcker     
träningsuppgifter     
powerpoint     
whiteboard     
filmer     
simulator     
lokaler och bordsplacering     
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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Bilaga 6. Enkät till eleverna 

 

Frågor om mopedutbildning 
 
Nu har du gått en mopedutbildning för att ta AM körkort. Vi som forskar 
om trafikantutbildning på VTI är intresserade att veta hur du och andra 
ungdomar ser på denna utbildning. Vi skulle därför vilja att du är med i 
vår studie och besvarar en enkät. 
 
Ingen kommer att veta hur just du har svarat. Därför ska du inte skriva 
ditt namn på frågeformuläret.  
 
Försök att svara på enkäten så ärligt som möjligt. Läs varje fråga noga, 
men försök svara snabbt utan att fundera för länge. Det är viktigt att du 
svarar på alla frågor, för det gör undersökningen mera tillförlitlig. 
 
Har du några frågor så kan du fråga mig direkt eller kontakta mig på tel 
031-750 26 01 eller via mail till christina.stave@vti.se 
 
Tack på förhand. 
 
Christina Stave 
VTI 

VTI rapport 756



 Bilaga 6 
 Sida 2(4) 

 

I detta frågeformulär finns olika typer av frågor. Några frågor består av 
ett påstående. Vi vill att du läser och funderar på påståendet för att 
sedan tala om hur pass mycket eller lite du håller med påståendet. Varje 
svar ska anges på en skala och vi ber dig att sätta ett kryss på den plats 
som bäst beskriver ditt svar. Ett exempel på ett påstående kan vara: ”Jag 
blir glad när våren kommer”. Om du helt håller med om påståendet så 
sätter du ett kryss närmast ”håller helt med”. 
 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___:_X_ Håller helt med 
 
Alla skalor skall förstås på ovanstående sätt även om själva skalorna 
skiljer sig åt, det vill säga en del skalor kan vara från ”mycket lätt” till 
”mycket svårt”.   
 
Nedan följer frågor på utbildningen du gått. Vi vill att du svarar på 
de påståenden som följer.  
 
 
1. Läraren på kursen var begriplig 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
2. Kursens innehåll var bra 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
3. Det var OK att prata och delta med åsikter på kursen 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
4. Kursen handlade om viktiga saker 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
5. Kursen var för svår 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
6. Läraren var bra på att lära ut 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
7. Det var svårt att förstå vad jag skulle lära mig 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
8. Det var möjligt att koncentrera sig på undervisningen 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
9. Det var mycket att lära på kort tid 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
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10. Att lära sig köra moped är: 
Mycket lätt ___:___:___:___:___:___:___ Mycket svårt 
 
11. Att lära sig teorin för att ta mopedkörkortet är:  
Mycket lätt ___:___:___:___:___:___:___ Mycket svårt 
 
12. Var det något du saknade på kursen? 
Nej    Ja  Om Ja 
Vadå?__________________________________________________________ 
 
13. Har du blivit mer uppmärksam på risker vid mopedkörning? 
Nej   Ja  Om Ja 
Vilka?__________________________________________________________ 
 
14. Var något svårt på kursen? 
Nej   Ja  Om Ja 
Vadå?__________________________________________________________ 
 
15. Kan något bli bättre på kursen? 
Nej   Ja  Om Ja 
Vadå?__________________________________________________________ 
 
16. Vad var bäst på kursen?  
 
_______________________________________________________________ 
 
17. Har du redan en egen moped? 
Ja   Nej   
 
18. Skulle du vilja få mopeden trimmad? 
Ja   Nej   
 
 
19. Har de flesta av dina kompisar moped? 
Ja   Nej  

 
 

20. Har någon av dina föräldrar kört moped? 
Ja   Nej  vet ej  
 
 
21. Har du syskon som kör eller har kört moped? 
Ja   Nej  
Slutligen kommer några frågor om dig 
 
22. När är du född? 
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År__________ Månad__________  
 
23. Kön? 
 

 Kvinna  Man 
 
24. Bor du i stad/tätort eller på landsbygd? 
 

 Stad/tätort  Landsbygd 
 
25. Hur ofta går buss/pendeltåg/tunnelbana under kvällstid, på ett ungefär?  
 
Flera ggr i timmen 
 

 

En gång i timmen   
 
              

En gång 
varannan timme   
                    

En gång var 
tredje timme 
             

Inte alls 
 

 
 
 

 
27. Har du tidigare kört moped, i så fall hur mycket på ett ungefär?  
 
 Varje dag 

 
              

En gång per 
vecka   
                    

Någon gång 
 
             

Inte alls 
 

 
 
28. Varför valde du att ta mopedkörkort? 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
29. Varför valde du eller dina föräldrar denna mopedskola? 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
 

26. Hur ofta tror du att du 
kommer köra moped? 
 
 
 

Varje dag   
 
              

Flera ggr/vecka    
        
             

1 gång per 
vecka  
 
             

Mindre än 
1gg/vecka 
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Bilaga 7. Intervjuguide till läraren 

 

Intervjuguide – lärare/kursarrangör - EU-mopedkurs- 2011 
 
Personuppgifter 

1. Är du ägare, utbildningsledare, lärare? 
2. Hur länge har du arbetat med mopedutbildning? 
3. Vad har du för utbildning och bakgrund? 

Införandet av AM-Körkort 
4. Hur ser du på införandet av AM-körkortet? 
5. Vad tror du var anledningen till införandet? 
6. Tror du att körkortet har förbättrat situationen? 
7. Finns det något som borde ändras i nuläget? 
8. På vilket sätt skiljer sig det nya med det du/man gjort tidigare? 

Nationell kursplan - undervisningsplan 
9. Hur har du gått tillväga för att omsätta den nationella kursplanen till en egen 

undervisningsplan? 
10. Hur har det fungerat att göra undervisningsplanen till en bra kurs? 
11. Får eleverna/föräldrarna ta del av undervisningsplanen innan kursen? 
12. Hur har du gjort för att få in självvärdering i kursen? 
13. Finns det några mål som är svåra att omsätta i praktiken? 
14. Hur vet du att eleverna uppnått kursmålen? 

Kursupplägg 
15. Vad är det bästa med ert utbildningsupplägg?  
16. Vad är bäst med intensivkurs eller med kurs över flera dagar? 
17. Varför väljer man just din mopedkurs? 
18. Vad är det viktigaste för att lära 15åringar att köra moped säkert? 
19. Hur gör du för att få eleverna aktiva och intresserade? 
20. Hur är kontakten med föräldrarna i kursen?  
21. Hur gör du för att individanpassa kusen om någon ex behöver mer hjälp? 

Riskmedvetenhet 
22. Vilka risker ser du som störst för mopedisterna? 
23. Hur gör du för att öka deras riskmedvetenhet?  

Eleverna 
24. Vad är motivet bakom att ta AM-körkort? 
25. Vad tycker eleverna om det nya körkortet? 
26. Är det några skillnader mellan könen? 

Feedback på kursen 
27. Hur tyckte du att kursen jag observerade gick? 
28. Vad kunde eventuellt ändras? 
29. Skulle du önska någon mer stöd/material pedagogiskt? 
30. Har du något annat du vill framföra som behöver uppmärksammas 
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Bilaga 8. Samstämmighetsbedömning mellan mål och teoriundervisning samt manöverträning 
 

Manövrering, fordon och miljö (Jag sätter X i rutan om det förekommer) 

Teori och färdighet praktiska 
 
3.1. återger  

  3.1.1 faktorer som påverkar mopedens köregenskaper 
  3.1.2 körtekniker för att köra säkert och miljömedvetet  
  3.1.3 mopedens konstruktion och funktioner inverkan på säkerhet och miljö, 
  3.1.4 betydelsen av att använda personlig skyddsutrustning, 
  3.1.5 väglagets påverkan på mopedens köregenskaper,   
  3.1.6 sambandet mellan körteknik och mopedens uppträdande,  
  3.1.7 naturlagarnas påverkan på mopedens rörelse  
  3.1.8 identifierar risker med mopedens konstruktion, funktion och förarens 

manövrering 
  3.1.9 regler och bestämmelser som finns inom momentet manövrering, fordon 

och miljö,  
  

3.2. utför  
  3.2.1 enklare kontroller och åtgärder på mopeden så att den blir trafiksäker,  
  3.2.2 effektiv bromsning från olika hastigheter upp till 45 km/tim,   
  3.2.3 körning med passagerare,  

 
3.3. uppvisar  

  3.3.1 en godtagbar balans vid krypkörning,  
  3.3.2 en stabil manövrering av mopeden,  

 
3.5. identifierar  

 5.1 risker med mopedens konstruktion, funktion och förarens sätt att 
manövrera  

 5.2 risker förknippade med körning med passagerare. 
 

 
Körning i olika trafikmiljöer  
Teori och färdighet  
6.1. redogör för  

  6.1.1 trafikregler som gäller för körning med moped  
  6.1.2 körtekniker för att köra mopeden på ett säkert och miljömedvetet sätt 

 
  2. återger hur man ger första hjälpen och åtgärder vid en trafikolycka, 

  
7. identifierar  

  7.1  risker i olika trafiksituationer och trafikmiljöer,  
  7.2  risker förknippade med andra vägtrafikanters svårigheter att se 

mopedförare i trafiken,  
Körning med moped i speciella sammanhang  
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Teori  
Målet är uppnått när eleven  

  9.1. redogör för hur påverkan av medicin, alkohol, andra droger, stress och 
trötthet påverkar förarbeteende och trafiksäkerhet,  

9.2. återger  
  9.2.1 hur val av färdmedel, ressällskap och färdväg påverkar trafiksäkerhet 

och miljö,  
  9.2 2 hur mopedkörning vid olika tidpunkter på dygnet påverkar förarbeteende 

och trafiksäkerhet,  
  9.2 3 hur olika väglag och vägmiljöer påverkar förarbeteende och 

trafiksäkerhet.  
 
Självvärdering  

  10. Målet är uppnått när eleven bedömer hur egna val och motiv till 
mopedkörning kan påverka det egna förarbeteendet, trafiksäkerheten 
och miljön.  

 
Personliga förutsättningar och målsättningar i livet  
Teori  
12 § Målet är uppnått när eleven  
12.1. återger  

  12.1.1 hur personliga livsförutsättningar och faktorer (som kön, ålder, 
personlighet, attityd, livsstil och grupptillhörighet) påverkar 
trafiksäkerheten,  

  12.1.2 hur man undviker att använda mopeden som ett medel för sökande efter 
spänning,  

  12.1.3 hur olika val av transportslag kan påverka trafiksäkerhet och miljö, 
 
12.2. redogör för  

  12.2.1 hur grupptryck uppstår och hur det kan påverka förarbeteende och 
trafiksäkerhet,  

  12.2.2 hur medvetna eller impulsiva handlingar, sökande efter äventyr, 
spänning, nöje, lek etc., kan påverka förarbeteendet, trafiksäkerheten och 
miljön, och  

  12.2.3 hur bristande vilja att följa regler och bestämmelser påverkar säkerhet 
och miljö.  

 
Självvärdering  
Målet är uppnått när eleven värderar sin förmåga  

  13.1 att stå emot effekterna av grupptryck, och  
  13.2 att motstå impulsiva handlingar, sökande efter äventyr, spänning, nöje, 

lek  
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Bilaga 9. Samstämmighetsbedömning mellan mål och övningskörning i trafik 

Eleven   

Självvärdering med betygen G – VG - MVG 
Hur bedömer Du din förmåga  

  4.1 att manövrera en moped på ett säkert sätt,  
  4.2 att klara en uppkommen krissituation,   
  4.3 att upptäcka risker förknippade med mopedens funktion och manövrering.  

 
Självvärdering på en skala G – VG - MVG 
Hur värderar du  

  7.1.1 konsekvensen i trafiken av din egen erfarenhet av körning med moped,  
  7.1.2 det egna körbeteendet  
  7.1.3 din förmåga att ge första hjälpen och kunna vidta rätt åtgärder vid en 

trafikolycka.  
 
Vilket/vilka moment i trafiken tycker du är mest riskfyllt med mopeden? 

 

Skulle du velat få mer hjälp med något moment i mopedutbildningen? Vilket/vilka? 

 
Läraren 
Tycker du att elevens självvärdering stämde med hans/hennes förmåga? 
Ge exempel på övningar du gjort med denna elev där eleven: 

  3.4.1 använder situationsanpassad körteknik i olika situationer,  
  3.4.2 använder personlig skyddsutrustning,  
  6.3. tillämpar de regler som gäller för körning med moped,  
  6.4.1 visar situationsanpassad avsökning i olika trafikmiljöer, 
  6.4.2 visar gott omdöme i samspelet med andra trafikanter,  
  6.5 kör med tillräckliga säkerhetsmarginaler,  
  6.6 anpassar hastighet, placering och övrig körning utifrån omständigheter  
  6.8 förutser olika händelseförlopp i trafiken  
  6.9 bedömer konsekvenser av olika händelseförlopp.  
  7.2 accepterar ett kritiskt tänkande om det egna körbeteendet 

 
Vilket/vilka moment i trafiken tycker du är mest riskfyllt för denna eleven? 

 

Skulle denna elev behövt hjälp med något mer moment som mopedförare? 
Vilket/vilka? 
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Bilaga 10. Presentation av projektet för utbildarna 

 
 
 
Angående utbildning för AM körkort moped klass 1 
 
Er trafikskola utbildar för körkortsbehörighet AM-moped klass 1, därför har jag tagit 
kontakt för att få studera utbildningen och det upplägg ni har av kursen.  
 
Då ett nytt körkort och en ny nationell kursplan införts vill vi veta hur utbildarna 
genomför sina kurser, vilka svårigheter och möjligheter som finns och vilka metoder 
man använder för utbildningen. På uppdrag av Transportstyrelsen har vi därför startat 
ett projekt för att studera olika typer av kurser hos ett antal utbildningsanordnare.  
 
Studien går till så att en forskare från VTI observerar teoriutbildningen, frågar 
eleverna via en enkät i slutet av utbildningen samt intervjuar dig som är utbildare. Vi 
vill även följa den praktiska mopedträningen på körplan eller liknande samt ställa 
några frågor till elever och läraren efter körning i trafik. 
 
Du får genom att delta möjlighet att framföra din åsikt och ge råd kring det nya AM 
körkortet för moped. Du kommer också att få feedback vid avslutningen av projektet. 
Detta är ett forskningsprojekt och ingen myndighetskontroll.  
 
Jag hoppas därför att vi kan boka in en kurs där jag kan delta samt en tid 
för intervju av dig. Jag skulle också uppskatta att få ta del av det material 
som du eventuellt visar, sänder ut eller ger eleverna.  
 
Skulle du ha frågor eller om det blir några problem så kontakta mig på 
telefonnummer 0708-325141 eller christina.stave@vti.se 
 
 
 
Hjärtliga hälsningar 
 
Christina Stave  
Forskare, Samspel människa, fordon, transportsystem 
 
Vti  Statens väg- och transportforskningsinstitut 
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Beskrivning av undervisningsprocessen för A intensivkurs 

Eleverna inregistrerades tillsammans med föräldrar som sedan lämnade skolan. Eleverna satte 
sig vid ett U-bord och skrev sitt namn på lappar som ställdes framför varje elev. Läraren 
presenterade skolan, kursen och lärarna. Eleverna satt lyssnande och uppmärksamma under 
större delen av kursen. En kort rast förekom på förmiddagen, en längre rast då man bjöd på 
smörgåsar vid lunch och en kortare rast på eftermiddagen.  

 

Dag 1 teorilektioner: introduktion och trafikregler 

• Kursens uppläggning 
• Regler för EU-mopeden och AM-körkortet 
• Information om teoriprov för AM samt uppkörning för körskolläraren 
• Visar på litteratur, länkar och vikten av självstudier samt att träna på frågor 
• Pratar om det positiva med moped, sedan om olyckor. 
• Varför händer en olycka? (kort grupparbete på denna fråga och redovisning efter) 
• Diskussion kring risktagande och könsskillnader 
• Hur är en säker mopedist? (kort grupparbete på frågan och redovisning efter) 
• Film som handlar om en olycka p.g.a. av svårupptäckt mopedist 
• Rast 5 min med saft och bulle 
• Att upptäcka risker och visa hänsyn 
• Trafikskyltar, vägmärken 
• Rast med smörgås ca 20 min 
• Fortsättning Trafikskyltar, vägmärken och trafiksignaler 
• Reflexväst och att EU-moppe ej körs på gångbana 
• Rast 5 min. 
• Film; körning i korsning, höger o vänster sväng 
• Vägens uppdelning och mopedens placering i olika situationer 
• Olika regler såsom höger-, svängnings-, utfarts-, buss- regeln 
• Rast 5 min. 
• Stoppsträcka = reaktions- + bromssträcka (hänvisar till nätet) 
• Områden, övergångar, enkelriktat,  
• Cirkulationsplats, körfältsbyte och placeringar 
• Avslutar med film om körning i rondell 
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Dag 2 teorilektioner: miljö, människa och moped 

• 2 elever får prova att köra i MC simulator, de andra följer med och kommenterar 
• Repeterar vad beror olyckor på? och hur är en säker förare? 
• Några elever trötta, läraren tar då upp risker med trötthet 
• Stopp, lämna företräde, väjning 
• Järnvägsövergång 
• Kör två filmer, en ’krock moped med tåg’ och en ’hur skall man göra?’ 
• Rast 5 min 
• Försäkringsregler, hastighet och böter 
• Olyckor vid sväng i korsning, döda vinkeln, backspegel = livförsäkring 
• Rast med smörgås ca 20 min 
• Risker och avsökning 
• Hästar, skolbuss och barn 
• Visar filmen; Se upp för det du inte ser 
• Omkörning förbjuden och avståndshållning 
• Körning i mörker 
• Rast 5 min. 
• Film om bikers 
• Sinnena, information och stress 
• Grupptryck, alkohol och mediciner 
• Mopeden, teknik med ljus och däck 
• Miljö och eco-driving 
• Skjutsa på moped och trimning 
• Bromsning, underlag, bromsar på mopeden och blinkers 
• Att låsa mopeden och id 
• Utrustning vid mopedkörning 

 
Manöverträningen skedde på parkeringen utanför skolan som var tom då det var helg. Detta 
var en gemensam övning för 5 elever. Alla utom en elev hade kört moped tidigare men man 
startade ändå från noll. Läraren poängterade vikten av backspeglar och deras inställning. Man 
startade och körde långsamt i en slinga, sedan övergick det till en slalombana mellan koner 
samt vänstersväng. Eleverna skulle kunna hålla balans och köra långsamt, därefter övades 
inbromsning vid successivt ökad fart. 

Körträning med mopeden: Steg 1 innefattade körning i trafik (40 min) samt simulatorträning 
och frågor. Man körde inledande med läraren före och eleven efter. Först körde man i ett lugnt 
bostadsområde sedan ut i tätare trafik. Slutligen körde eleven först och läraren efter. Frågor 
och feedback kunde ges via dubbelriktad kommunikation via hörlurar mellan elev och lärare. 
Steg 2 innefattade landsvägskörning och sedan in i stadstrafik, detta utgjorde det slutliga 
körprovet. Inledningsvis repeterade man den senaste körningen, därefter landsvägskörning 
som avslutades i tätortstrafik med olika svängar och placeringar samt hastighetsanpassning. 
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Beskrivning av undervisningsprocessen för B flerdagskurs 

Vid inregistreringen fick deltagarna STRs AM-boken samt övningshäfte därefter också 
Transportstyrelsens guide till vägmärken. Föräldrarna var med hela första gången dvs. 1.5 
timmar, då gjorde man inskrivning och gick igenom upplägget, mål, krav och utrustning samt 
klädsel. Därefter inleddes med praktisk information om kursen, lokalerna och 
kommunikationen. Läraren berättade om sin bakgrund och eleverna presenterar sig själva. 
Eleverna informeras om kursen och fick lösenord för att kunna göra övningsuppgifter på 
nätet. Man gick även igenom mopeden och en kort riskutbildning samt frågor om trimning 
och alkohol. Den första gången satt man i biografsittning de två övriga lektionerna vid ett 
större runt bord.  

Dag 1 teorilektioner: kort riskutbildning med föräldrar kl. 17.30–19.00 

• Nya krav och regler för mopedkörkort AM 
• Mål för dagens lektion och vilka rutiner och praktiskt som gäller för kursen 
• Information om kursen, kursplan och läromedel samt att en dialog mellan lärare och 

elev är önskvärd 
• Diskussion om AM körkortet, föräldrarnas åsikter om körkort och utbildning stäms av 
• Vikten av att läsa och träna hemma poängteras, viktigt att vara förberedd. 
• Skillnader i regler för klass I och klass II 
• Mopedägarens skyldigheter, försäkringar, hjälm etc. 
• Paus 5 min 
• Mål med kunskaper om risker, ’hela tiden gör man val’ 
• Visar filmen ’Fru Johansson…..att döda ett barn’ 
• Diskussion om filmen, läraren men även föräldrar berättar om egna erfarenheter  
• Avslut med uppgifter kapitel människa miljö till nästa gång 

 

Dag 2 teorilektioner fredag kl. 10.00 – 14.00 

• Presentation om läroböckerna och eventuellt svåra ord 
• En dialog om hemarbetet till denna gång och inför nästa, visar hur man loggar in på 

nätet 
• Introduktion av dagens moment: Människa miljö 
• Presentationen-mäniskan, förklarar svåra ord ex impulsivitet, varseblivning, 
• Våra sinnen, diskussion i hela gruppen 
• Förutseende, avsökning, selektiv varseblivning, direkt och perifert seende 
• Reaktionstid, gör ett levande experiment 
• Trötthet, påverkan av droger och sjukdom  
• Paus 20 min, alla går ut och tar något att dricka och frukt 
• Gör individuellt övningsfrågor till ovannämnda kapitel, kan fråga och diskutera 
• Manligt/kvinnligt körbeteende, diskussion i grupp 
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• Alkohol, droger och straff, diskussion i grupp, vad gör man för att förhindra 
• Grupptryck, gör rätt val och planera 
• Lunchpaus ½ timme, eleverna äter medhavd smörgås, samtidigt en diskussion om 

mopeden och miljön, ecodrivingteknik 
• Gör individuellt övningsuppgifter till kapitlet miljö, frågor om trimning 
• Visar film från NTF där man skall räkna hur många viltdjur man ser, diskussion om 

viltolyckor och trötthet, filmen visas igen 
• Att hålla avstånd 
• Till nästa gång läxa: läs och förbered inledande trafik, gör datafrågor 
• Avslutar med uppmuntran och uppmaning att arbeta hemma 

 

Dag 3 teorilektioner fredag kl. 10.00 – 14.00: 

• Inleder med att prata om hur det har varit sedan sist, frågor och tankar. Några elever 
är trötta och man pratar om hur trötthet kan påverkan körningen 

• Var sker olyckor? Smitning och ansvar 
• Introducerar dagens kapitel som ät trafikregler, eleverna har initiativet 
• Hastighetsanpassning, utryckningsfordon,  
• Visar filmen under utryckning 
• Rangordningstriangeln 
• Paus 10 min för fika och luft 
• Vägens uppdelning, att förutse och avläsa trafiken, placering 
• Cirkulationsplats, enkelriktat 
• Övningsuppgifter individuellt 
• Lunchpaus 10 min  
• Väjningsplikt, högerregeln, svängregeln, bussregel 
• Offensiv och defensiv körstil 
• Övningsuppgifter individuellt på trafikregler, samtal och frågor 
• Läraren uppfattar eleverna trötta och alla går ut på gatan för att få luft samtidigt går 

man igenom de regler och skyltar man pratat om 
• Gör individuella övningsfrågor men samtidigt frågor och samtal i grupp 
• Läraren summerar sedan frågestund, vad vill eleverna veta mer om? 
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Manöverträningen 

Träningen skedde under ca i timme med endast en elev per tillfälle. Man lånade ut 
automatväxlade mopeder (scooter) likaså hjälm och handskar. Manöverträningen 
genomfördes antingen på en intilliggande f.d. skolgård eller på en liten återvändsgränd vid 
trafikskolans garage beroende på elevens förkunskaper. Man gjorde inledningsvis en 
säkerhetskontroll. Sedan visade läraren först hur man startade, svängde och bromsade, 
därefter tog eleven över och tränade. Eleven fick även träna på att läraren sedan åkte med en 
sträcka som passagerare.  
 

Körträning med mopeden 

Tre körlektioner genomfördes individuellt och tiden anpassades efter elevernas skiftande 
förkunskaper. Läraren körde en MC och instruerade inledningsvis genom att köra först, 
därefter körde elev före och läraren efter för att se hur eleven agerade. Den första körlektionen 
startade på smågator men efter hand ökade svårighetsgraden successivt genom 
landsvägskörning och till sist svårare stadstrafik. Den sista lektionen var en uppkörning då 
elevens förmåga bedömdes. Varje lektion avslutades med ett samtal mellan lärare och elev där 
självvärdering ingick.  
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Beskrivning av undervisningsprocessen för C intensivkurs 

Vid inregistreringen fick eleverna STRs AM-boken samt övningshäfte därefter också 
Transportstyrelsens guide till vägmärken. Föräldrarna var med vid inregistreringen men ej 
under någon lektion. Utbildningen inleddes med praktisk information om kursen, lokalerna 
och kommunikationen. Läraren berättade om sin bakgrund samt personliga erfarenheter av 
mopedkörning och olyckor. Eleverna får block pennor och alla uppmanas att anteckna. 
Därefter presenterades hela kursen med dess olika delar. Läraren berättade att eleverna även 
kunde ringa efter kursen, han vill ha en längre relation med dem. Vidare förklarades att 
eleverna skulle ställa frågor för det fanns inga dumma sådana. Sedan lämnades information 
om datorer och övningar, köksutrustning, fika samt vikten av att ha energi och att ta raster. 
Målsättningen med kursen redovisades och att lära sig om risker och trafiksäkerhet, läraren 
poängterar vad som var tufft och inte tufft. Slutligen gjorde man en presentationsrunda där 
varje elev berättade lite om sig själv. 

Dag 1 teorilektion förmiddag:  

• Visar powerpoint - delar ut lunchmeny och pratar om kursupplägg, inlärningsstrategi, 
användning av ASTRA, hur manöverträningen kommer gå till samt körlektioner 

• Fordonet moped, regler för klass I och II.  
• Säker moped, säkerhetskontroll,  
• Demonstrerar en säkerhetskontroll på en moped inne i lokalen 
• Olyckor med moped, o-vision,  
• Människan ’den mänskliga faktorn’ 
• Visar nu filmen ’krock med tvåhjuling in i bil’ 
• Att be positiv feedback på rätt beteende, grupptryck, ’smarta förare’ 
• Visar nu och pratar om godkända hjälmar och vikten att ha dem på sig 
• Handlingsberedd istället för impulsiva handlingar 
• Hänvisar till Young Rider ett lokalt kommunalt projekt till mopedförare 

(www.mopede.nu) 
• Rast 10 min 
• Sinnena, alkohol, droger, medicin  
• Visar ’filmen om Martin och Mia’, det händer aldrig mig 
• Diskussion efter filmen, vad kan man göra? 
• Rätt hastighet, reaktionstid,  farligt väglag, bromsa rätt 
• Lunchrast ca 1 timme då skolan bjuder eleverna på lunch 
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Dag 1 teorilektion eftermiddag:  

• Visar filmen ’hur man bromsar’ (STR) 
• Olycka, första hjälpen 
• Visar film om klimatförändringar 
• Paus 5 min 
• Kort diskussion om mopedens miljöpåverkan 
• Trafikregler, prioritetstriangeln, ljussignal,  
• Vägmärken,  
• Väjningsregler, korsning, körfält och överfarter 
• Olika regler för klass i och klass II 
• Att skjutsa 
• Parkeringsskyltar 
• Du ansvarar för din moped, trimning 

 

Dag 2 teorilektion efter manöverträning:  

• Hur kör man 
o Planera din körning i god tid, 
o Se dig för, uppsikt, döda vinkeln, ögonkontakt 
o Använd blinker,  
o Cirkulationsplats 
o Enkelriktat 
o Stora tunga fordon 
o Risktänkande 

• Här visas ett antal bilder som man diskuterar var risker kan finnas 
• Landsväg 

o Vänstersväng 
o Djur, traktorer och gående 
o Avstånd 
o Järnvägskorsning 
o Omkörning 

• Avslut för dagen med uppmaning att läsa före körlektionerna 
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Manöverträningen 

Manöverträningen gjordes på en skolgård ett litet stycke från körskolan dit eleverna 
skjutsades. Man använde automatmopeder (scooter) som lånades ut, likaså hjälmar och 
handskar.  Eleverna delades upp i två grupper, med 5 i en och 4 elever i en annan. Medan den 
ena körde, gjorde den andra trafikskolans teoriprov. Manöverträningen började med en 
säkerhetskontroll. Varje elev körde i tur och ordning först några turer runt skolgården, sedan 
slalomkörning runt koner och större rundlar runt koner. Därefter körde man i en “tunnel” 
mellan koner följt av slalom genom koner med större avstånd, där kroppen skall medverka i 
svängningarna. Träningen avslutades med en inbromsningsövning. Läraren gick med och höll 
i moped till de elever som aldrig tidigare kört. Läraren följde med alla runt banan och talade 
till eleven via hjälmen som hade inbyggd tvåvägskommunikation. En elev hade kört en del 
moped före men fick nu lära om, detta hanterade läraren diskret med eleven då tillsägelser kan 
vara känsligt inför andra jämnåriga. Många av eleverna var nervösa före träningen men alla 
klarade passet och var entusiastiska inför körlektionerna.  
 

Körträning med mopeden 

Varje elev bokade själv in tre körlektioner på 1 timme/lektion. Undervisningen följde rutinen 
för utbildningen för B körkort så man började med inledande körning på smågator och höjde 
successivt svårighetsgraden. Undervisningen anpassades till individens erfarenheter och 
behov så att de som behövde lite mer hjälp kunde få det. Man körde stadstrafik samt landsväg 
och den sista lektionen var en uppkörning som åtföljdes av ett avslutande samtal med läraren 
och även ibland med den väntande föräldern. Självvärdering förekom efter och under 
körlektionerna.  
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Beskrivning av undervisningsprocessen för D flerdagskurs 

Föräldrarna var med vid betalning och inregistrering på kursen. Läraren inledde med att dela 
ut Mopedboken (Hälludd, 2011) papper, penna samt Transportstyrelsens guide till vägmärken. 
Därefter gick man igenom praktisk information om kursen, lokalerna och kommunikationen. 
Läraren berättade om sin bakgrund men eleverna presenteras inte. Eleverna uppmuntrades att 
läsa böcker och material och att göra minst ett test på internet per kväll under kursens gång, 
vilket de fick tillgång till via koder. Även mopedkörningsläraren kom för att presenterade sig 
och poängterade att det krävdes mycket självstudier och sa att de inte skall oroa sig för 
körningen men att de skall vara pålästa. Han uppmanade eleverna att ställa frågor och hade en 
sträng men faderlig framtoning. Eleverna satt uppmärksamma men ställde inga frågor. 

 

Dag 1 teorilektioner: Avsnitt A, grundläggande begrepp och definitioner: 

• Läraren börjar med att presentera vad kursen skall handla om enligt Mopedboken.  
• Kort historik samt regler och bestämmelser för mopeden såsom utbildning, 

registrering, CoC-intyg, trimning och försäkringar 
• Regler för hantering såsom, hastighet, utrustning 
• Paus 15 min efter 45 min 
• Skillnad mellan moped klass I och klass II 
• Regler i förhållande till fotgängare 
• Personlig utrustning såsom hjälm 
• Inför manöverkörningen, vem kör när och hur? 
• Genomgång av manöverövningar och hur de skall genomföras 
• Säkerhetskontroll 
• Läxa med internet test som skall redovisas i morgon 

 

Dag 2 teorilektioner: Avsnitt B fordonskunskap 

• En tabell görs under lektionen för att fylla i elevernas resultat på hemuppgiften 
• Repetition av säkerhetsbesiktningen från i går, lista med 14 pkt 
• Mopedens köregenskaper, last och konstruktion 
• Döda vinkeln 
• Paus 15 min efter 45 min 
• Körteknik med moped 
• Varning för särskilda risker ex vita streck 
• Olika definitioner 
• Trafikbrottslagen, vårdslöshet i trafik 
• Trafikbrottslagen, förtära alkohol, här blir en ärlig diskussion 
• Förarbehörighet 

VTI rapport 756



 Bilaga 14 
 Sida 2 (3) 

 
• Sammanfattning avsnitt B, Läraren frågar elev för elev 
• Trafikmärkens; varnings-, väjnings- och förbudsmärken 

 

Dag 3 teorilektioner: Avsnitt C Trafikregler och trafikens förrädiska situationer 

• Genomgång av hemuppgift och vad var och en fått på testerna 
• Diskussion om provet på TV 
• Trafikmärken: Anvisnings- och påbudsmärken  
• Formeln för stoppsträckan 
• Farliga situationer i trafiken 
• Paus 15 min efter 45 min 
• Forts. farliga situationer ex busshållplats, döda vinkeln och mörker 
• Mopedens position på vägen 
• Uppkörningsläraren gör besök, filbyte, döda vinkeln 
• Trafikmärken igen 

 

Dag 4 teorilektioner: Avsnitt C forts +D Människans begränsade förmåga 

• Trafiksignaler, väjningsplikt och sväng i korsning 
• Rondellkörning (elever deltar aktivt vid WB) 
• Besök av uppkörningslärare, berättar om uppkörning 
• Avsnitt D Människans begränsningar, olyckor 
• Paus 15 min efter 45 min 
• Jag delar ut min enkät som fylls i av eleverna 
• Återkoppling av nättester gjorda hemma dagen innan 
• Synfält, hastighet och balans 
• Funktionsnedsättning, sömnbrist, alkohol och droger 
• Könsskillnader, personlighetsdrag i trafiken 
• Sammanfattning del D nu hastigt; grupptryck, förskjutning, miljövänlig körning 
• Trafikmärken igen ’vad som kommer på provet’. Här kommer dock frågor upp såsom 

varning för hästar, vinterkörning mm. 
 

Manöverträningen 

Träningen genomfördes på en inhägnad stor parkering där två elever körde under en timmes 
lektion. Det var regnigt på banan så läraren provbromsade, han körde dock själv utan hjälm. 
Utbildaren lånade ut automatväxlade mopeder samt hjälm och handskar. Först gjordes en 
säkerhetsgenomgång där läraren visade och eleven följde genom att man kontrollerade däck, 
fälgar, ljus och bromsar. Sedan körde eleverna runt parkeringen i ganska högt tempo därefter 
körde man slalom mellan koner där eleven uppmanades att hålla relativt hög fart. Därefter 
gjordes “garagesvängen” vilket innebar en mycket snäv u-sväng mellan koner till både höger  
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och vänster. Slutligen utfördes inbromsningar från hög hastighet med fram, bak och sedan 
med bägge bromsarna. Läraren gav kontinuerligt feedback till eleverna. 

Körträning med mopeden 

De flesta eleverna genomförde endast en timmes körlektion, vilken kallades ’uppkörningen’ 
någon fick köra ytterligare en timme, dvs. köra om. Man följde en bestämd rutt med ett antal 
stopp för genomgång och feedback, under körning hade man tvåvägskommunikation i 
hjälmen. Eleven körde före läraren direkt ut på en relativt hårt trafikerad väg med rondeller, 
korsningar och järnväg, sedan över i mer varierad trafikmiljö i bostadsområden. Därefter åter 
till hårt trafikerat område med 70-väg för att slutligen återvända till utbildaren för en 
genomgång av körningen.  
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Beskrivning av undervisningsprocessen för E flerdagskurs 

Böcker och broschyrer delades ut därefter inleddes kursen utan någon praktisk information 
om kursens innehåll, lokalerna och kommunikationen. Däremot presenterar lärare sig själv 
och skolan kortfattat. Läraren uppmanade eleverna att prata om kursen hemma och varnade 
för att det var jobbigt och mycket att lära sig på en vecka, lika mycket som för bilkörkort.  

Dag 1 teorilektioner 3 timmar söndag:  

• Vad krävs för att ta körkort? Manövrera. Avsöka, hänsyn 
• Nya körkortet och regler beror på alla olyckor med moped 
• Hur är och gör man teoriprovet på VV, för att klara krävs det att man pluggar 
• Vad är en smart mopedist? ”Använd sunt förnuft och lita inte på någon” 
• Fordonskunskap, handlingar och regler 
• Var skall mopeden köras, linjer, filer och körfält samt bussfil 
• Paus ca 5 min (ingen elev reser på sig) 
• Varför behöver vi regler? Attityder inför dessa 
• Kort film från Asien på krock mellan moped och bil 
• Vägmärken 
• Paus ca 5 min 
• Vägmärken 
• Rangordning regler för tecken 
• Trafiksignal 
• Uppmärksamhet och risker 
• Rätt hastighet 
• Farligt väglag 
• Repetition vägmärken 
• Läraren uppmanar eleverna att prata hemma om detta tills nästa gång 

 

Dag 2 teorilektioner: 3 timmar torsdag  

• Teoriläraren frågade om man gjort uppgiften sedan sist, några svarade ja 
• Teoriläraren förhör eleverna med ett antal frågor, varav en del repetition 
• Körläraren introduceras och förklarar hur körövningen skall gå till 
• Körläraren går igenom företrädes regler på WB 
• Parkeringsregler 
• Teoriläraren frågar om eleverna arbetet i Astra/datorn, eleverna är frågande, har ej 

introducerats i detta.  
• Trafikmärken 
• Vad är trafikmiljö för dig? Fundera över rasten 
• Paus 5 min 
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• Hur känner du dig själv? Hur kör du? Grupptryck 
• Omkörning 
• Teoriläraren startar nu en ny PP (välkommen till kursen, kursinnehåll) 
• Mopeden, definitioner, fordonskännedom 
• Körläraren kommer och visar upp en hjälm och pratar om skyddsutrustning 
• Repetition trafikregler; korsning, väjningsplikt, högerregel, svängregel, rondell, 

enkelriktat och övergångsställe 
• Läraren uppmanar eleverna att jobba hemma 

 

Dag 3 teorilektioner: 3 timmar söndag 

• Inspektionen från Transportstyrelsen är på besök vid denna lektion. Ägaren Goran 
håller i den som är i en mindre lokal 

• Repetition: väjningsplikt, körning i korsning, vägmärken,  
• Paus 10 min 
• Fortsättning; övergångsställe, körfält, placering 
• Reaktionssträcka 
• Högersväng och vänstersväng 
• Landsvägskörning 
• Paus 5 min 
• Oskyddade trafikanter 
• Repetition vägmärken (3e gången) 
• Olycksorsaker, körteknik, droger 

 

Manöverträningen 

Träningen genomfördes på en parkering på söndag efter sista teorilektionen. Man lånade ut 
automatväxlade scooter mopeder samt hjälmar och handskar. Ägaren menade att 
genomsnittligt 90 % av eleverna hade kört tidigare, men de som inte hade det fick köra lite 
mer. Körlektionerna var pedagogiskt planerade men det fanns viss brist i kontrollen på 
körgården då eleverna körde runt ett hus och då inte kunde övervakas.  

Den praktiska delen hade följande moment 
1. Säkerhetskontroll och riskfrågor 
2. Känna på mopedens manövrering 
3. Krypkörning runt koner, sakta för balans 
4. Bromsträning både broms fram och bak flera gånger tills alla kan 
5. Alla kör växelvis balans och bromsövningar 
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Körträning med mopeden 

Körning i trafik utgjorde tre lektioner á 1 tim. som följde STRs mall. Läraren körde före och 
visade sedan eleven, läraren kunde instruera eleven genom envägskommunikation via 
hjälmen. Körningen hade följande moment: 

1. Moment 7-8 i tätort 
2. Moment 9-11 på landsväg  
3. Moment 10, i två delar först slutträning med det viktigaste sedan 30 minuter 

självständig körning vilket är slutprovet 
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Sammanfattning undervisningsplaner för utbildare A till E 

Utbildare A  

Då pilotstudien genomfördes var denna utbildare inte medlem i STR och upprättade därför en egen 
plan utan mall. I jämförelse med den nationella kursplanen förekom de flesta momenten. I jämförelse 
med utbildningens genomförande saknades dock första hjälpen och åtgärder vid olycka i förhållande 
till undervisningsplanen samt självvärdering och därmed förmågan att reflektera över egen körning. 
Den återfanns dock till någon del i självstudier med teorifrågor. Likaså saknades en kontroll av 
elevens kunnande i slutat av kursen. 

Utbildningsplanen var på 10 sidor, uppbyggd enligt den nationella kursplanen genom fyra delmoment 
och innehöll långa stycken med samma text som målbeskrivningen i densamma. Efter varje 
delmoment fanns en kort beskrivning av genomförande, tidsåtgång, plats, exempel på 
utbildningsmaterial och kurslitteratur. Slutligen en beskrivning samt karta på övningsområde för 
inledande tätortskörning samt körning på landsväg. Från genomförandet kan man få följande 
information: 

A. Manövrering, fordon och miljö genomfördes praktiskt under 1,5 timmar på planen utanför skolan 
samt teori under 0,5 timmar. Manöverbanans längd uppges. Lektionen inleds med genomgång av 
reglage inställningar samt startinstruktioner.   

Följande delmoment ingick: 

1. Start av moped, ivägkörning och stopp 
2. Krypkörning där gaskontroll och blickens betydelse kommer att introduceras 
3. Gas (fartökning) och broms 
4. Slalomkörning och broms med undanmanöver från olika hastigheter 
5. Balansövningar för att ytterligare bättra på hanteringen i krypfart 
 

B. Körning i olika trafikmiljöer sker under steg 1-2  (praktik: 3 timmar & teori: 3 timmar) 
Individuella lärarledda körlektioner i trafik  

a. Inledande tätort – tyngdpunkt på: placering, rutiner och blinkersanvändning 
b. Landsväg – tyngdpunkt på: kurvtagning, avsökning, järnvägskorsning, vilt. 
c. Stadstrafik – tyngdpunkt på: planering, riskmedvetenhet, avsökning 
 

C. Resande med moped i olika sammanhang sker med teoriundervisning 2,5 timmar, genom 
föreläsning, dialog, kontrollfrågor med pärmar vid dator samt självstudie.  

D. Personliga förutsättningar och målsättningar i livet sker med teoriundervisning 2 timmar, genom 
föreläsning, dialog, kontrollfrågor med pärmar vid dator samt självstudier.  
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Jämförelse mellan undervisningsplan och kurs var svår att göra då kursen var upplagd enligt an annan 
mall. 

Från intervjun med läraren: 

1. Hur har du gått tillväga för att omsätta den nationella kursplanen till en egen 
utbildningsplan? 
Följer min erfarenhet av vad som är viktigt 

2. Hur har det fungerat att göra utbildningsplanen till en bra kurs? 
Man får tänka på att det är 15 åringar 

3. Får eleverna/föräldrarna ta del av utbildningsplanen innan kursen? 
Ingen frågar efter den 

4. Hur har du gjort för att få in självvärdering i kursen?(frågan ej med i piloten) 
 

5. Finns det några mål som är svåra att omsätta i praktiken? 
Det här med riskerna, man försöker skrämma dom lite grann med filmen, att förstå det här att 
risker verkligen existerar att det inte bara är något man säger, att förstå att det är på riktigt, att 
ta det på alvar. Det är inte svårt att förmedla utan man vill gärna ha tid till det. Hade 
utbildningen varit på en termin så hade det varit annat. 

6. Hur vet du att eleverna uppnått kursmålen? 
Man ser det i körningen men svårare med teorin. Man ser det då de övar på frågor, de skall ha 
en marginal så att de ligger över gränsen för godkänt på provet. Eleverna behöver göra 
självstudier. 

 

Utbildare B  

Denna utbildare är medlem i STR och använder den mall som man har tillgång till som grund för sin 
utbildningsplan. Utbildningsplanen är från 2009, ett dokument på 34 sidor med de olika nio 
momenten; Mopeden, Manövrering, Människan & miljön; Trafik del 1, Trafik del 2, Körning i trafik 
del 1, Körning i trafik del 2, Körning i trafik del 3 samt Prov. Inledningsvis finns en översikt som i 
korthet beskriver innehållet i de nio momenten.  Därefter följer en informationslektion som syftar till 
att ge eleven information så att ’grunden läggs för ett gott samarbete mellan eleven och skolan’. 
Fortsättningsvis innehåller den beskrivning av olika avsnitt dvs syfte, mål, delmål, en beskrivning av 
vad eleven bör ha uppnått för att nå målen samt genomförande och övningsplats. Avsnitten är: 
“människan”, “miljö”, manövrering moment 5, vård och kontroll moment 6, samordning och 
bromsning, moment 7, inledande tätort moment 8, mindre landsväg moment 9, stadstrafik moment  
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10, landsväg moment 11, mörker moment 13. I dessa avsnitt finns under genomförande hänvisning 
till lektionsöversikter som motsvarar åtta av de nio momenten ovan: 

1. Mopeden: ca 80 minuter. Innehåller definitioner, försäkring, regler för var mopeden skall 
köras samt mopedens och förarens utrustning. Här finns också information om bildspel, övrigt 
material samt faktabevakning på internet. 

2. Manöverkörning: ca 60 minuter med en elev åt gången. Innehåller följande övningar: 
mopedens konstruktion, säkerhetskontroll, moment 1- 6 samt 7d, styr- och balansövningar, 
bromsövningar, högfartsserpentin samt körning med passagerare. Beskrivning av hur 
genomförandet sker samt när och var. 

3. Människan och miljön: 120 minuter. Innehåll: Visar bildspelet människan och miljön. 
Värderingsövningar, grupparbeten, diskussioner och andra arbetsuppgifter. Använder bildspel 
och DVD-filmer.  Faktabevakning genom hänvisning till ett antal internetsidor. 

4. Trafik del 1: 100 minuter. Innehåller vägmärken och vägmarkeringar, avsökning och 
riskbedömning, hastighetsanpassning samt grundläggande väjningsplikt. Repeterar från 
föregående lektion, visar bildspelet Trafik del 1, värderingsövningar, grupparbete och 
diskussioner.  

5. Trafik del 2: 180 minuter. Innehåll: Teoretiska målen i momenten stadstrafik, landsväg och 
mörker. Börjar med repetition från föregående lektion, visar bildspelet Trafik del 2. 
Värderingsövningar, grupparbete, diskussioner och andra arbetsuppgifter läggs in på lämpligt 
ställe. 

6. Körning i trafik del 1: minst 60 minuter med en elev per lärare. Innehåller körning i lugnt 
område. Avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning, grundläggande väjningsregler 
och placering. Övningen sker genom en fastlagd slinga där läraren omväxlande demonstrerar 
och eleven prövar. 

7. Körning i trafik del 2: minst 60 minuter med en elev per lärare. Innehåller körning på 
varierande storlek på vägar, moment landsväg. Övningen genomförs genom en fastlagd 
slinga.  

8. Körning i trafik del 3: minst 60 min med en elev per lärare. Innehåller körning i stadstrafik. 
Övningen genomförs genom en fastlagd slinga. På lämpliga ställen ges eleven möjlighet till 
reflektion och självvärdering.  

Då man använder STRs mall har man täckt in de flesta målen i den nationella kursplanen. Stor vikt 
läggs här på den praktiska biten som beskrivs mycket utförligt.  
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Vid jämförelse mellan undervisningsplan och utbildning kan nämnas att värderingsövningar inte 
utfördes och påpekas skall att introduktionslektionen även inkluderade föräldrarna i utbildningen. 
Manöverkörningen gjordes inte på angiven plats men förmodligen likvärdig då eleverna hos denna 
utbildare undervisades individuellt. Någon egen test av eleverna görs ej i slutet av utbildningen men 
man måste slutföra och ha klarat proven på internet innan man anmäls för teoriprovet.  

Från intervjun med läraren:  

1. Hur har du gått tillväga för att omsätta den nationella kursplanen till en egen 
undervisningsplan? 
Jag följer ju inte punkt och prickar i min undervisningsplan. Det beror till viss del på att det är 
ett nytt dokument som skall skrivas, alltså mer jobb. 

2. Hur har det fungerat att göra undervisningsplanen till en bra kurs? 
Jag känner ändå att om det skulle komma en revision och titta på mig skulle dom nog ändå se 
att min utbildning är bra. Men jag tycker ändå att jag får med mig det som jag har skrivit. 

3. Får eleverna/föräldrarna ta del av undervisningsplanen innan kursen? 
Dom deltar vid första undervisningstillfället då dom får information om kursen 

4. Finns det några mål som är svåra att omsätta i praktiken? 
Många av eleverna kan ju läsa själva, jag behöver ju inte ta upp allting, det behövs inte. 

5. Hur har du gjort för att få in självvärdering i kursen? 
Det är jättebra med självvärdering, då får man ju lite bekräftelse på om dom kan det och 
upplever jag att dom inte kan det då får man försöka lotsa över dom, att se det ur den här 
vinkeln istället. Det är väl så jag styr upp det och frågar hur kändes det här, att köra på det här 
sättet? Hur upplevde du att du uppmärksammade situationen? Det försöker jag ju få med. 

6. Hur vet du att eleverna uppnått kursmålen? 
Jag har inte hört och sett hur dom resonerar runt teorifrågor och bilderna riktigt, så där har jag 
svårt att se, på det som jag har tagit upp här. Dom måste träna teorifrågorna. 

 

Utbildare C 

Denna utbildare är också medlem i STR och använder den mall som man har tillgång till som grund 
för sin utbildningsplan. Undervisningsplanen som är från 2009 innehåller totalt 34 sidor med de nio 
olika momenten; Mopeden, Manövrering, Människan & miljön; Trafik del 1, Trafik del 2, Körning i 
trafik del 1, Körning i trafik del 2, Körning i trafik del 3, Prov. Inledningsvis finns en översikt som i 
korthet beskriver innehållet i de nio momenten och hur en teorilektion går till. Här återfinns också en 
beskrivning av körgård samt information om delprov på trafikskolan. Sedan följer innehåll dvs syfte,  
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mål samt delmål och en beskrivning av vad eleven bör ha uppnått för att nå målen. Följande avsnitt 
finns med: Människan och miljön, körställning moment 1, inledande manövrering moment 1, växling 
moment 3, lutning moment 4, manövrering moment 5, vård och kontroll moment 6, samordning och 
bromsning moment 7, inledande tätort moment 8, mindre landsväg moment 9, stadstrafik moment 10 
samt landsväg moment 11. Dessutom tillkommer lektionsöversikter som motsvarar sex av de nio 
momenten ovan: 

1. Mopeden: 120 minuter. Innehåller övning 1-6 och STRs lektionsmaterial skall användas samt 
filmerna Gränsmark och Bromsteknik. Grupparbeten och gruppdiskussioner kommer att 
genomföras. Även två värderingsövningar som handlar om gruppryck och alkohol. 
Faktabevakning anges med ett antal internetadresser.  

2. Trafik del 1: 120 min. Innehåller övning 7-9 och STRs lektionsmaterial skall användas samt 
en film om vilt och en om olyckor. Faktabevakning anges med ett antal internetadresser. 

3. Trafik del 2: 120 min. Innehåller övning 10,11 och 13 och STRs lektionsmaterial skall 
användas. Faktabevakning anges med ett antal Internetadresser.  

4. Körning i trafik del 1: 60 minuter, en elev per lärare. Innehåller övning 7 och 8. Lektionen 
förbereds genom säkerhetskontroll och genomförs genom att man kör en fastlagd slinga där 
läraren omväxlande demonstrerar och eleven självständigt tillämpar. På lämpliga ställen ges 
eleven möjlighet till reflektioner och självvärdering. En kravnivå på eleven är också angiven 

5. Körning i trafik del 2: 60 minuter, en elev per lärare. Innehåller övning 9 och 11. Lektionen 
förbereds genom säkerhetskontroll och genomförs genom att man kör en fastlagd slinga där 
läraren omväxlande demonstrerar och eleven självständigt tillämpar. På lämpliga ställen ges 
eleven möjlighet till reflektioner och självvärdering. En kravnivå på eleven är också angiven 

6. Körning i trafik del 3: 60 minuter, en elev per lärare. Innehåller moment 10. Lektionen 
förbereds genom säkerhetskontroll och genomförs genom att man kör en fastlagd slinga där 
läraren omväxlande demonstrerar och eleven självständigt tillämpar. På lämpliga ställen ges 
eleven möjlighet till reflektioner och självvärdering. En kravnivå på eleven är också angiven 

Undervisningsplanen följer STRs mall och täcker de nationella kursplanemålen men känns trots alla 
sidor ganska tunn på information om genomförande. Den innehåller moment såsom växling trots att 
man bara kör med automat. Värderingsövningar förekom ej i undervisningen, i övrigt följer man 
undervisningsplanen.  

Från intervjun med läraren: 

1. Hur har du gått tillväga för att omsätta den nationella kursplanen till en egen 
utbildningsplan?  
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Det är utbildningsansvarig som har gjort den. Den här har vi skickat in och fått ett ja för att bli 
godkända för att få utbilda på. Det är ju STRs mall, näst intill, som man använder. 

2. Hur har det fungerat att göra utbildningsplanen till en bra kurs? 
Jag känner att den kursplanen som vi har idag, den är helt okej att jobba ifrån, det tycker jag. 
Den här har jag följt rätt så mycket, den ligger på nätet på Transportstyrelsen. (visar 
Transportstyrelsens exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM). 

3. Får eleverna/föräldrarna ta del av utbildningsplanen innan kursen? 
De frågar inte om kursplan, de frågar lite grann om material och böcker och utbildningar. 

4. Finns det några mål som är svåra att omsätta i praktiken? 
Jag brukar fråga dom när vi kommer tillbaks; hur gick det idag tycker du? Vad kändes svårt. 
Ofta brukar dom ha slarvat med läxan och då brukar jag kunna få med det, att tror du att du 
hade kunnat göra något annorlunda för att det skulle gå bättre? Och då brukar dom flesta 
komma på att till nästa lektion ska jag nog bannemej läsa läxan bättre.  

5. Hur har du gjort för att få in självvärdering i kursen? 
Det är mer när man kommer tillbaka ifrån körningen. Där börjar jag med; hur tycker du att det 
har gått idag? Var det svårt? Lite grann tar jag upp det på den manöverbanan, men jag 
kommer tillbaka mer till det vid själva körningen för det är här jag försöker att knyta ihop 
säcken med vad vi sa på teorin. Så där brukar självvärderingen komma mer tycker jag. 

6. Hur vet du att eleverna har uppnått kursmålen? 
Jag ser hur dom loggar in och jag ser hur dom jobbar på sin profil. När jag börjar närma mig 
sista gången så brukar jag hålla ett öga på dom och säga, hur går det med teorin? Dom är rätt 
ärliga på nått sätt, jag känner att dom vill ha ett körkort men man får piska på dom emellanåt 
också. Så jag brukar kolla i datorn, hur går teorin, hur ligger han till? Och då brukar man se 
det i körningen också, att det svajar lite grann. 

 

Utbildare D 

Denne utbildare är inte med i STR och skriver sin utbildningsplan utan mall. Utbildningsplanen är 
från 2009 och innehåller total 35 sidor med följande delar: En beskrivning av de praktiska delarna 
samt en bifogad beskrivning av färdväg över rutt i praktisk körning med beskrivning av 
genomförande samt angivna mål som eleven skall ha uppnått vid bestämda platser. Planen innehåller 
också en beskrivning över teori, utbildningsmaterial, lektionshjälpmedel, syfte, mål, tid och plats. 
Utöver det ingår ett teoretiskt undervisningshäfte på 24 sidor där målen på vad eleven skall ha 
uppnått anges efter olika avsnitt. (en sida med kompletterande information har inlämnats till 
Transportstyrelsen). 
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Teori: tiden beräknas till ca 8 timmar fördelade på 3-4 kursdagar på vardera 2 timmar.  
Innehåll: trafikregler, miljö, trafiksäkerhet, fordonskännedom och personliga förutsättningar. 
Lektionerna består av föreläsningar, grupparbeten, enskilt arbete samt värderingsövningar. 
Kunskaperna mäts genom frågor och övningar vid varje delmoment, samt avslutar kursen med ett 
kunskapsprov bestående av frågor från alla delmoment.   

Lektionerna kommer att innefatta; allmän information om moped klass I, genomgång av kursens 
olika delmoment/kunskapsområden, trafikmärken, förståelse varför trafikregler finns, trafikens 
förrädiska situationer, människans begränsade förmåga att få en ökad självkännedom, förmåga att 
tolka olika situationer och därmed välja lämplig åtgärd. Det innehåller också kunskap om social 
påverkan och grupptryck samt fordonskunskap, både teoretisk och praktisk. Vidare finns information 
om utbildningsmaterial och lektionshjälpmedel.  

Praktisk körning: totalt ca 4 timmar, fördelade på 2-3 timmar på avlyst parkeringsplats samt 1-2 
timmar i trafik. Körning i trafik sker i en bestämd slinga, bifogad beskrivning (ev. även karta). 

Körning på manöverplan innehåller: säkerhetskontroll, krypkörning, slalomkörning, bromsning, 
undanmanöver samt körning med passagerare. Praktisk körning avslutas med en genomgång på vad 
som var rätt och vad som var fel under körningen. Brister eleven i kunskaperna får eleven göra om 
körningen vid ett annat tillfälle.  

Denna utbildningsplan har i sin uppläggning inte så stark koppling till den nationella kursplanen 
förutom att uppsatta mål för eleven redovisas på lämpligt ställe i beskrivningen. Däremot tar denna 
undervisningsplan mer fasta på genomförande och beskrivning av vad som kan förväntas ske på 
kursen. Undervisningen innehöll lite information om miljö och personliga förutsättningar, man 
genomförde inga grupparbeten, film eller värderingsövningar, ej heller något avslutande 
kunskapsprov på alla delmoment. Körträningen i trafik skedde här vid ett tillfälle på ca 1 timme och 
man startade med att åka rakt ut i svår trafik med rondellkörning, dvs. ingen succesiv upptrappning 
av svårighetsgrad. 

Från intervjun med läraren: 

1. Hur har du gått tillväga för att omsätta den nationella kursplanen till en egen 
undervisningsplan? 
Vi går efter mopedboken med powerpoint och plan för lektionerna. Häftet som delas ut skall 
dom kunna då dom kommer hit, sedan får dom läxa till varje gång vilket är 1-2 skrivningar på 
nätet. Vi talar om för dom att det är ett halvt körkort dom tar och dom kan inte göra som i 
skolan där man sitter och glider med på en räkmacka, så här får dom läsa, vi leker inte längre, 
antingen klarar ni eller inte.    
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2. Hur har det fungerat att göra undervisningsplanen till en bra kurs? 
Ägaren har gjort undervisningsplanen tillsammans med en trafikskola. Undervisningsplanen 
följer Mopedboken som är gjord för trafikskolorna och vi följer den planen, sedan lägger jag 
till lite egna värderingar i undervisningen 

3. Får eleverna/föräldrarna ta del av undervisningsplanen innan kursen? 
Det efterfrågas ej 

4. Finns det några mål som är svåra att omsätta i praktiken? 
Det kan vara torrt och uppstyltat för en 15-åring att tala om t ex attityder till alkohol.  
 

5. Hur har du gjort för att få in självvärdering i kursen? 
Det håller jag på att utveckla.  

6. Hur vet du att eleverna uppnått kursmålen? 
Om dom läst häftet och gjort två nätprov per kväll och läst i Mopedboken så skall dom ha 
med sig tillräckliga kunskaper till körningen.  

 

Utbildare E 

Denna utbildare är också medlem i STR och använder den mall som man har tillgång till. 
Utbildningsplanen är från 2009 med en uppdatering 2010 gällande plats och utformning av plan för 
manöverkörningen, studiehjälpmedel samt utrustning under körning. Det är ett dokument på 70 sidor 
som inleds med en tabell över utbildningens 16 praktiska moment; körställning, inledande 
manövrering, växling, lutning, manövrering, vård och kontroll, (människan, miljön), samordning och 
bromsning, inledande tätort, mindre landsväg, stadstrafik, landsväg, motorväg, riskutbildning 
olyckor, mörker, halt väglag, stadstrafik och landsväg samt slutligen kunskapsprov. I tabellen visas 
också hur dessa korresponderar med de fyra teorilektionerna. Översikten beskriver hur en lektion går 
till och teorilektionerna beskrivs:  

1:a lektionen är 2 timmar som innehåller moment 1- 6. Den inleds med informationslektion då man 
får veta hur utbildningen är upplagd och rutinerna på trafikskolan. Därefter följer Mopeden vilket 
innehåller hur mopeden är konstruerad och hur den fungerar för att kunna köra trafiksäkert med 
hänsyn till miljön och din egen ekonomi. Körning med last och passagerare samt vilka skyldigheter 
en fordonsägare har.  

2:a lektionen är 2 timmar och innehåller Människan och miljön, här går man igenom och diskuterar 
hur vi fungerar som förare i trafiken och hur trafiken påverkar miljön och hur vi kan minska dess 
negativa inverkan.  
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3:e lektionen är 3 timmar lång och innehåller: Inledande körning moment 7- 8, Stadskörning 
moment.  

4:e lektionen är 2 timmar lång och innehåller: Landsvägskörning moment 9, 11-12 samt 
riskutbildning samt mörker och halt väglag moment 13-14. 

 

De fyra körlektionerna är 1 timme långa och beskrivs följande: 

1:a lektionen: 1 timmes manöverkörning som börjar med momentet 1-6 och delar av 7 ingår. 

2:a lektionen: 1 timme och innehåller moment 7-9  där du tränar avsökningsteknik och 
regeltillämpning. Övning i lågintensiva områden för att öva risker. Läraren åker efter med 
radiokommunikation. 

3:e lektionen: 1 timme och innehåller moment 9,11, 13-14 som huvudsakligen innehåller 
landsvägskörning. Här övar du bl. a. på 90-väg och gör vänstersväng 

4:e lektionen: 1 timme och innehåller moment 10 där tonvikten ligger på rätt placering och 
hastighetsanpassning, regler, oskyddade trafikanter, körfält och vändningar 

 

I likhet med de övriga som följer STRs mall så innehåller utbildningsplanen följande beskrivning av 
olika avsnitt dvs syfte, mål, delmål, en beskrivning av vad eleven bör ha uppnått för att nå målen 
samt genomförande och övningsplats. Avsnitten är följande: Informationslektion, körställning 
moment 1, inledande manövrering moment 2, växling moment3, lutning moment 4, vård och kontroll 
moment 6, samordning och bromsning moment 7, inledande tätort moment 8, mindre landsväg 
moment 9, stadstrafik moment 10, landsväg moment 11, mörker moment 13, miljö. Därefter följer ett 
antal dokument avseende genomförande 

 

1. Kravspecifikation, moment miljö; Innehåller beskrivning av vad elevens bedömning skall 
grunda sig på ur miljösynpunkt såsom tomgång, start/acceleration, växelval vid jämn fart, 
motorbromsning, planering/framförhållning. 

2. Kravspecifikation moment 1- 4: Innehåller start från väggkant samt sväng i korsning samt att 
lära sig växling, stopplikt, stanna vid vägkant, start i backe ned och uppför, uppfångning, 
önskat beteende punktas upp för detta moment 

3. Kravspecifikation moment 5: önskat beteende är vänder höger/vänster, krypkörning,  
4. Kravspecifikation moment 6: Manöverträning, säkerhetskontroll, förstå regler för körning 

med passagerare 
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5. Kravspecifikation moment 8: Innehåller på väg, korsningar-rakt fram, korsning med 

högersväng, korsning med vänstersväng, övergångställe och cykelöverfart. Eleven skall 
kunna anpassa hastiget, tillämpa sparsam körning, ha rörlig blick, långt observationsområde, 
väljer hög växel.  

6. Kravspecifikation moment 9: Innehåller: ljusa kurvor, mörka kurvor, järnvägskorsning, rakt 
fram i korsning, högersväng, vänstersväng, enkelriktat, trafiksignal, körfält, cirkulationsplats. 
Innehåller: ljusa kurvor, mörka kurvor, järnvägskorsning, rakt fram i korsning, högersväng, 
vänstersväng, enkelriktat, trafiksignal, körfält, cirkulationsplats. önskat beteende punktas upp 
för detta moment 

7. Kravspecifikation moment 10: Innehåller: rakt fram i korsning, högersväng, vänstersväng, 
enkelriktat, trafiksignal, körfält, cirkulationsplats. önskat beteende punktas upp för detta 
moment 

8. Kravspecifikation moment 11: Innehåller påfart från höger, parkering i parkeringsficka, avfart 
höger, vänstersväng med spärrområde, vänstersväng utan spärrområde men med vägren. 
Innehåller: ljusa kurvor, mörka kurvor, järnvägskorsning, rakt fram i korsning, högersväng, 
vänstersväng, enkelriktat, trafiksignal, körfält, cirkulationsplats, vänstersväng med skymd 
sikt, påfart på motorväg, körning på motorväg och eventuell omkörning. önskat beteende 
punktas upp för detta moment 

9. Kravspecifikation moment 15-16: Innehåller kontrollera utrustning kontroll och sedan 
körning enligt en bestämd rutt.  

  

Denna utbildningsplan är uppdaterad och aktuell. Man använder STRs mall men har gjort en egen 
fyllig beskrivning av utbildningens genomförande. Det ser på flera ställen ut som om planen istället 
är för B körkort med moment som motorväg. Det finns också en förvirring av vilka lektionerna är 
och vad de innehåller.  I utbildning förekommer 3 lektioner på vardera tre timmar i utbildningsplanen 
finn fyra lektioner.  Av de 16 momenten visade sig att flera inte är tillämpliga för moped och därför 
borde tagits bort.  

Från intervjun med läraren: 

1. Hur har du gått tillväga för att omsätta den nationella kursplanen till en egen 
undervisningsplan? 
Det innebär att olika skolor får lägga upp undervisningen på olika sätt, men den möjligheten 
fanns förut också, jag ser ingen större skillnad på detta egentligen. Den här 
undervisningsplanen, det är jag som har gjort den (inhyrd lärare). Skall sanningen fram så 
följer vi inte riktigt undervisningsplanen. Det där var en tanke som var väldigt bra men sen 
visar det sig att dom behöver ha repetition för att ta till sig detta på ett riktigt sätt. 

2. Hur har det fungerat att göra undervisningsplanen till en bra kurs? 
Jag tycker inte att det är speciellt besvärligt.  

3. Får eleverna/föräldrarna ta del av undervisningsplanen innan kursen? 
Det är aldrig någon som frågar efter den. Gör dom det så får dom den, vi uppmanar dom att ta 
del men dom är inte intresserade.  
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4. Finns det några mål som är svåra att omsätta i praktiken? 
Det är just när dom sitter på mopeden, att just då använda teorin i praktiken. Jag tycker att det 
är tufft att klara det på den här tiden och dom skall jobba med Astra (STRs övningsprogram) 
och får med sig frågor hem. Det viktiga är inte att dom kan redovisa frågorna utan att dom har 
haft diskussionen hemma. 

5. Hur har du gjort för att få in självvärdering i kursen? 
Efter varje lektion för B-körkort får eleven sätta ett betyg på sig själv mellan 1-5. Jag vill ha 
moped dit också. 

6. Hur vet du att eleverna uppnått kursmålen? 

Då det gäller moped är det inte svårt men man känner hur dom jobbar med det, hur dom går 
framåt och svarar på frågorna. Det är mycket dialog i undervisningen och då får jag kläm på 
vad dom står.  
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