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Förord  
Mitt intresse för fenomenet handledning vid privat övningskörning började när jag för drygt fyra år 

sedan gick trafiklärarutbildningen i Upplands-Bro. När utbildningen började gå mot sitt slut var jag på 

det klara med att jag skulle bli beteendevetare istället för trafiklärare med en idé om att kombinationen 

skulle kunna vara till nytta i framtiden. Med denna uppsats knyter jag ihop de båda utbildningarna. 

   Tack till Peter Kinnbo, min huvudlärare på trafiklärarutbildningen. Du som tyckte att jag var jobbig, 

men på ett bra sätt, eftersom jag som du sa; fick både dig och resten av klassen att tänka ett varv till. 

Utan dig hade jag inte fullföljt utbildnigen och därmed troligen inte läst beteendevetenskap idag.  

Och tack till min älskade Erik. Du har minsann blivit en beteendevetare på kuppen. Jag älskar dig. 

/Anna 

 

Uppsala, andra dagen i juni, 2017 

 

 

 

 



 

 
 
Abstrakt 
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att ge praktiken handledning vid privat              
övningskörning en annan vinkling genom att betrakta den ur ett sociokulturellt perspektiv.  
Syftet med den empiriska studien i uppsatsen har varit att med hjälp av en kvalitativ metod undersöka                 
hur handledning medieras vid privat övningskörning. Den kvalitativa metod som använts har varit             
semistrukturerad intervju. Totalt har sex personer som är eller har varit handledare intervjuats.             
Intervjuerna har rört hur handledarna själva tagit körkort, deras egen handledning samt deras relation              
till trafikskolor för att på så sätt fånga upp handledarnas kontext och hur handledningen medieras.               
Resultatet visar att flera av handledarna själva enbart övningskört privat under den egna             
körkortsutbildningen men att flera av dem som de själva handlett parallellt gått på trafikskola.              
Handledarna ikläder sig rollen som lärare under övningskörningen och få av dem samarbetar med              
trafikskolan. Det är inte omöjligt att resultatet har en skevhet på grund av att jag som intervjuat dem är                   
utbildad trafiklärare. Egentligen finns det ingen slutsats i denna studie utan istället mer ett              
konstaterande. De frågor som ställts har fått sina svar.  
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Introduktion  

Inledning  
Denna uppsats behandlar fenomenet handledning vid privat övningskörning ur ett sociokulturellt           
perspektiv med socialiseringsprocessen i fokus. I praktiken innebär det att uppsatsens empiriska studie             
kommer att fokusera på hur deltagarna medierar handledning vid privat övningskörning. 

Traditionen att övningsköra privat är gammal och har funnits i Sverige från och med att körkortet                
infördes 1906. Enligt VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) har 83,4 procent av personer             
som tagit körkort uppgett att de övningskört privat. 92,3 procent har uppgett att de tagit körlektioner                
på trafikskola. Handledaren är många gånger en förälder och oftast är det pappan som är               
huvudhandledare (VTI, 2017). Syftet med privat övningskörning är att ge elever tillfälle att             
mängdträna bilkörning tillsammans med en handledare innan de ska ge sig ut i trafiken själva efter                
avklarat körprov. Det anses att mängdträning ger föraren mer rutin i trafiken och ska fungera som ett                 
komplement till den professionella utbildningen (Vägverket, 2005). Handledaren har enligt          
Transportstyrelsen (2016) ett moraliskt ansvar att fostra och socialisera sin elev med hjälp av den               
kursplan som ligger till grund för körkortsutbildningen. Enligt VTI (2002), , var det bara 8 procent av                 
de tillfrågade handledarna som använde kursplanen och samma undersökning visade att 80 procent av              
handledarna tyckte att det var lätt att handleda samtidigt som 54 procent ansåg att de behövde mer                 
stöd i form av utbildning. 

VTI (2017) förklarar att trots insikten att den privata övningskörningen behöver en bättre struktur              
har endast få förändringar gjorts under årens lopp. En förändring var att 1993 förlänga tiden att                
övningsköra genom att sänka den tillåtna åldern för övningskörning till 16 år. 1 januari 2006 infördes                
också den obligatoriska introduktionsutbildningen som ett led i att nå nollvisionen           
(Transportstyrelsen, 2017a). Nollvisionen strävar efter att ingen människa ska dödas eller skadas            
allvarligt i trafiken och ligger till grund för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige (Trafikverket, 2014).              
Under introduktionsutbildningen är det tänkt att handledare och elev ska få viktig information om hur               
övningskörningen bör planeras och struktureras samt belysa faktorer som är viktiga ur både             
trafiksäkerhets- och miljömässig aspekt (Transportstyrelsen, 2017b). Via en enkätstudie har det visat            
sig att många av de elever som gått introduktionsutbildningen upplevt den som intetsägande. Vissa              
antydde i detta sammanhang att de inte litade på trafikskolan eftersom de ansåg att trafikskolan               
hävdade att fler lektioner var nödvändiga för att tjäna pengar (VTI, 2017). 

Lärandets kraft och att det faktiskt äger rum vare sig det är meningen eller inte, gör att lärandet kan                   
vara problematiskt. Säljö (2000) förklarar att mycket av det vi lär oss är improduktivt. Det är varken                 
bra för individen eller omvärlden och ett problem som vi tampas med dagligen, inte minst i trafiken.                 
Enligt VTI (2017) finns det en medvetenhet om föräldrarnas påverkan på eleven eftersom de fungerar               
som modeller för trafikbeteenden vilket är på gott och ont eftersom det finns föräldrar som är direkt                 
olämpliga för handledarrollen. De kriterier som ställs för att handleda vid privat övningskörning             
fångar i praktiken inte upp dessa olämpliga handledare. I januari 2017 genomfördes 22633 körprov i               
Sverige varav mindre än hälften, 45,49 % körprov godkändes (Trafikverket, 2017). Enligt eleverna är              
handledare och elev oeniga om när eleven anses vara redo för ett förarprov i endast 9,3 procent av                  
fallen visar en enkätstudie där 2062 elever deltagit (VTI, 2017).  

 

4 



 

Kriterier för handledning vid privat övningskörning  
Den blivande handledaren behöver uppfylla flera kriterier för att få ansöka om tillstånd för att få                
handleda, ett så kallat handledarbevis. Personen måste ha fyllt 24 år och ha ett giltigt körkort för den                  
typ av fordon som körkortsutbildningen avser. Den blivande handledaren måste under de tio senaste              
åren haft sitt körkort under sammanlagt fem år. Personen som ska handledas måste ha ett giltigt                
körkortstillstånd. Både handledare och elev måste under de senaste fem åren ha gått             
introduktionsutbildningen. Handledarbeviset och körkortstillståndet är giltigt i fem år         
(Transportstyrelsen, 2017a).  

Disposition 

Denna uppsats består förutom denna introduktion av ytterligare tre delar; metod, resultat och             
diskussion. I introduktionen kommer närmast en litteraturöversikt behandla handledningbegreppets         
historia och betydelse på ett generellt plan och följas upp med relevant forskning gällande              
handledning. Vidare behandlas förälderns lärande roll samt studiens teoretiska ansats sociokulturellt           
perspektiv i förhållande till lärande och handledning. Avsnittet avslutas med en kort motivering av              
den presenterade litteraturens relevans till denna uppsats innan syftet med den empiriska studien             
presenteras.  

I metoddelen beskrivs uppsatsens empiriska studie vilket omfattar den metod som används för att              
samla in data tillsammans med ett resonemang kring detta. Urvalet av deltagare till studien motiveras               
tillsammans med reflektioner kring detta. Tillvägagångssätt vid insamling av data beskrivs samt hur             
de hjälpmedel som används vid insamlingen av data har fått sin utformning. Under etiska krav               
beskrivs hur studien tagit hänsyn till de etiska krav som ställs inom svensk forskning samt hur                
deltagarna upplysts om studiens syfte, deltagarnas rättigheter och hur datan kommer behandlas. Även             
det praktiska tillvägagångssättet vid insamlingen av data kommer beskrivas. Analysmetoden kommer           
sedan i detalj beskriva hur analysen av datan gått till. I metoddiskussionen kommer avslutningsvis              
reflektioner över val och tillvägagångssätt angående genomförandet av denna studie diskuteras för att             
efter det föra fram resultatet tillsammans med en analys utifrån studiens syfte och aspekter gällande               
studiens trovärdighet, validitet samt reliabilitet kommer lyftas fram i samband med detta. 

Resultatet inleds med en presentation av varje deltagare för att på så sett beskriva den för studien                 
relevanta sociokulturella kontext respektive deltagare har. Efter presentationen redovisas resultatet i           
förhållande till studiens syfte. Hur handledningen vid privat övningskörning medieras. 

Avslutningsvis är vi framme vid diskussionen där studiens empiri sammanfattas i förhållande till             
tidigare forskning vilket i sin tur leder fram till förslag på vidare forskning. 
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Litteraturöversikt 

Handledning - begreppets bakgrund och betydelse  

Det är viktigt för en individs utveckling att ingå i flera olika institutioner och ta del av flera olika                   
sociala praktiker. Säljö (2000) förklarar hur lärlingstraditionen historiskt gett lärandet nya perspektiv i             
form av färdighetsträning och kunskap då det ägde rum i andra institutioner utanför den egna familjen.                
I takt med att produktionssystemet i samhället utvecklades var inte färdigheterna som tillskansats             
inom familjen tillräckliga. Att ingå i en yrkesgemenskap och där lära sig både hantera fysiska som                
intellektuella redskap var en förutsättning för att få arbete.  

Från lärlingstradition till handledning är steget inte långt och Lauvås och Handal (2015) beskriver              
två huvudsakliga handledningsmodeller som även kan ses som traditioner. Den ena modellen lägger             
vikt vid handling medan den andra modellen lägger vikt vid reflektion kring handling;             
Lärlingsmodellen respektive handlings- och reflektionsmodellen. Lärlingsmodellen som den från         
början var utformad, gick ut på att ge blivande lärare utbildning genom att enbart följa en erfaren                 
lärare i dess arbete. Handlings- och reflektionsmodellen bygger på att utveckla reflexiviteten hos             
professionella yrkesutövare. 

Yrkesförberedande handledning har en viktig funktion där relationen mellan praktik och teori ska             
balanseras. Lauvås och Handals (2015) uppfattning är dock att allt för stor vikt läggs vid konkret                
handledning eftersom fokus läggs på hur den som handleds beter sig och författarna undrar om det                
kan bottna i att handledare under en praktik initialt missuppfattat syftet med praktiken på en               
arbetsplats och snarare betraktar den som yrkesintroduktion istället för utbildning. Samtidigt           
konstaterar de att forskning visat att praktikperioder är värdefulla eftersom studenten får uppleva             
yrket. Detta är dock inte handledningens förtjänst, då handledningen många gånger är bristfällig och              
flera handledare är direkt olämpliga. Handledning har också blivit allt vanligare bland de som redan               
utövar ett yrke och handledningen blir i dessa fall knutna till verksamheten. Här riskerar gränsen               
mellan handledning och det dagliga arbetet bli otydlig och risken finns då att det egentligen rör sig om                  
planering och inte om handledning (Lauvås & Handal). 

Tidigare forskning om handledning 

Åberg (2009) behandlar i sin avhandling handledning ur flera olika perspektiv, bland annat hur              
handledning organiseras. Alla respondenter i studien var skolledare som gemensamt ansåg att            
grupphandledning var en bra metod för kompetensutveckling. Studien resulterade i olika           
handledningstyper då viss handledning är inriktad mot verksamhetens behov, handledningen kan           
handla om att utveckla en profession samt att handledningen även kan gälla personalstöd. Genom att               
kategorisera vilken form av handledning det egentligen gäller kan många felaktiga förväntningar av             
och på handledarna undvikas. Det är tydligt att handledarens roll anses vara betydelsefull samtidigt              
som formell kompetens inte förväntas eftersom det inte ställs krav på handledarens utbildning eller              
heller inte utfärdas någon form av legitimation menar Åberg. 

Genom intervjuer av lärare, skolledare och handledare har Lendahls Rosendahl och Rönnerman            
(2000) fått ökad kunskap om vilka förväntningar som finns på handledaren och vilka förväntningar              
handledarna tror att de har på sig själva. Ett problem som studien uppfattar är att det många gånger                  
finns en oklar handledningskultur. I praktiken beror det på att handledningsbegreppet inte            
problematiserats. När det inte förklaras vad som avses med handledningen i ansökningsprocessen            
leder det till att den enskilde handledaren själv ger innebörd åt sin handledning och skapar ett                
handledarideal som både blir statiskt och oberoende.  
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Bergnéhr (2013) studie rör handledning av doktorander och genom att intervjua några professorer             
söker hon svar på frågan om vilken form av praktisk handledning som bäst stödjer doktorandens               
lärande och utveckling och därmed kunna förklara hur handledning kan förbättras. Det är många              
faktorer som påverkar handledningen, dels själva forskningsämnet, men livssituationen har stor           
betydelse med. Att relationen mellan handledare och handledd är bra är en viktig förutsättning, där               
handledaren är den som bär ansvaret enligt de tillfrågade. Samtidigt konstaterar författarna att det är               
svårt att som handledare få konkret feedback på sitt eget handledarskap eftersom den handledda              
många gånger kan uppleva att den befinner sig i en beroendesituation. 

Whitelock, Faulkner och Miell (2008) har genom intervjuer av handledare undersökt vad de             
använder för metoder för att gynna kreativt tänkande vid handledningstillfällen. Bland annat mot             
bakgrund av Pole (ur Whitelock et al. 2008) som visat hur elever skattar tekniska färdigheter högre i                 
förhållande till specialkunskper. Whitelock et al. kommer bland annat fram till att en viktig              
förutsättning för kreativt och därmed mer flexibelt tänkande är att som handledd kunna anta ett               
objektivt och kritiskt förhållningssätt och att handledaren här fungerar som en form av dörrvakt där               
den kreativa vägen indirekt styrs av handledaren, om handledaren inte tillåter ett kreativt             
förhållningssätt gällande en viss domän kommer nya dörrar inte heller öppnas. 

Föräldern en socialisationsagent 

Ser vi flera hundra år tillbaka var hemmet och kyrkan de främsta socialisationsagenterna. I hemmet               
lärde man sig yrket medan man i kyrkan lärde sig moralen (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000).                
Med tiden har dessa agenter blivit fler samtidigt som föräldrarna fått ett större ansvar att utbilda sina                 
barn, inte minst genom uppfostran (Svensson, 2009). Han förklarar detta med att beskriva             
bondesamhället där föräldrarna utbildade sina barn i gårdens arbetsuppgifter och att det dessutom             
handlar om ett internationellt rättstänkande. Det är föräldern som har det yttersta ansvaret för sitt               
barns utbildning.  

Svensson (2009) gör skillnad på uppfostran och utbildning genom att förklara att beteenden,             
normer och värderingar hör till uppfostran medan förmedling av kunskaper och färdigheter handlar             
om utbildning. Samtidigt förekommer båda delarna i föräldrarollen. Trots att det egentligen handlar             
om pedagogik, görs dock inte den kopplingen hävdar han. Med kunskap följer ett pedagogiskt ansvar.               
Vad och hur en förälder uppfostrar och utbildar sitt barn får konsekvenser och Svensson betonar att                
det är innehållet i en aktivitet som är av betydelse, inte själva aktiviteten. Samtidigt poängterar han att                 
uppfostran egentligen sker hos den vuxna individen också och drar en parallell med organisationer              
och hur en verksamhets värden och normer fostrar dess medlemmar. Det är egentligen ingen skillnad.               
Själva pedagogiken som Svensson förklarar, ligger i hur organisationen ska få medlemmarna att dela              
dessa värden och normer och på så sätt uppfylla verksamhetens mål. Alla former av sociala               
organisationer är socialisationsmiljöer (Helkama et al.) Svensson (2009) förklarar att i de fall målen              
inte är tydligt kommunicerade och medlemmarna istället ska sätta dem själva finns risken att              
pedagogiken får stå tillbaka för interaktioner där en eller några få individer tar tolkningsföreträde och               
sprider sin kunskap. Det blir som Svensson beskriver det, en gemensam demokratisk fostran med ett               
otydligt pedagogiskt ledarskap. Med andra ord; pedagogik handlar om ledarskap. 

Socialisation ur ett sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt förhållningssätt söker förståelse för en individ utifrån den specifika kontext            
individen befinner sig i. Perspektivet anser utifrån detta att alla mänskliga handlingar är färgade av               
situerade sociala praktiker. Detta i motsats med behavioristernas och kognitivisternas dualistiska syn            
på människan som innebär att tanke och handling ställs mot varandra (Säljö, 2000). Kontexten i denna                
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studie är som bekant den privata övningskörningen under körkortsutbildningen. En praktik som ofta             
äger rum mellan familjemedlemmar.  

Familjen ses sociokulturellt som en form av institution eller verksamhet. Begreppet institution            
används för att tydliggöra att den sociala ordningen är konstruerad, mer eller mindre omedvetet. Säljö               
(2010) definierar begreppet institution som en social ordning där interaktioner ständigt upprätthålls, i             
familjen, på arbetsplatsen, i vårt rättsväsende. Den sociala ordningen visar sig genom att människorna              
som befinner sig inom den institutionella ramen accepterat ordningen eftersom de följer dess             
spelregler. Institutionen får tolkningsföreträde och äger på så vis makt (Alvesson & Sköldberg, 2008;              
Bryman, 2011; Säljö, 2010). Säljö (2010) går till och med så långt som att påstå att medvetandet                 
ockuperas av den sociala ordningen inom den specifika institutionen. Detta visar sig genom olika              
språkliga kategorier, aktiviteter och rutiner inom ramen för den specifika institutionen. Individer som             
accepterat och i och med det lärt sig en social ordning har socialiserats in i den, de ingår i en                    
gemenskap (Madsen, 2006). Det rör sig om ett kollektivt lärande som alla i gruppen tagit till sig och                  
accepterar (Johansson, 2012). Socialiseringsprocessen är alltså en form av lärande som innebär att             
genom varje form av social praktik en individ deltar i, hämtas kunskap in om hur han eller hon ska                   
agera i en viss situation för att sedan kunna använda denna kunskap i nya sammanhang (Säljö, 2010). 

Mediering 

Den person som egentligen la grunden för sociokulturellt perspektiv var Lev Vygotskij (1896-1934).             
Vygotskij konstaterade att människan använder olika redskap i alla tänkbara situationer och att dessa              
redskap till stor del förklarar vår evolution eftersom de påverkar vårt intellekt, vår kropp, vårt               
handlande och vårt samspel med omgivningen (Säljö, 2010). Säljö beskriver två olika former av              
redskap; intellektuella (mentala, språkliga), samt fysiska föremål (artefakter) som människan själv har            
skapat, samtidigt som han beklagar de fall redskapen skiljs åt eftersom de egentligen flyter in i                
varandra. Istället anser Säljö att det är bättre att tala om kulturella redskap.  

Både bilen i sig, hur den körs och hur vi talar om bilkörning är olika former av kulturella redskap                   
och de skiljs åt beroende på hur de medieras, eller med andra ord, beroende på hur redskapen används                  
och beroende på människors förmåga att använda redskap på olika sätt. Att använda ett fordon till att                 
köra sjuka människor (ambulans) är ett exempel på hur bilen medieras. Att lägga en innebörd i                
begreppet handledning är ett annat exempel. Vi skapar och utvecklar vårt samhälle genom att mediera               
redskap menar Säljö (2010). Genom mediering möjliggörs lärandet. Sättet vi använder språkliga och             
fysiska redskap gör det möjligt för någon annan att ta efter. Redskap medieras på olika sätt av olika                  
individer, även i de fall de befinner sig i samma sociala praktik. Interaktioner mellan individer bygger                
på mediering förklarar han. Bilen som artefakt är dessutom en starkt laddad symbol. Goffman (2015)               
förklarar hur vi genom olika symboler skickar ut social information om oss själva, det kan handla om                 
klädsel, sättet vi talar och andra attribut vi använder, medvetet eller omedvetet. Genom bilen kan den                
sociala symboliken ge information om vem man är, eller vem man vill vara. Att inte ha körkort är                  
också social information. Bilen kan alltså användas som redskap för att ge uttryck för vår identitet.                
VTI (2017) konstaterar dock att bilens symbolvärde försvagats hos unga människor eftersom de har              
en större kunskap om bilens miljöpåverkan idag. 

Trots att bilen och därmed även körkortet är ett så laddat redskap och stark symbol i samhället är                  
det ändå inte status att vara en välutbildad förare (STR, 2013). Det skulle kunna ha sin förklaring i                  
relationen mellan lärande och identitet och hur körkortsutbildningen medieras. Jackson och Nyström            
(2015) menar att att vi vill uppfattas som smarta och skickliga vilket i det här fallet skulle innebära att                   
identiteten att vara en skicklig förare mäts i hur få körlektioner personen tagit istället för tvärtom.  
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Lärande, praktikgemenskap och socialt ansvar 

Lärande sker genom delaktighet i sociala praktiker, där kunskaper och färdigheter från en social              
praktik kan användas framgångsrikt i en annan (Säljö, 2000) det som tidigare beskrevs som              
socialisering. Av samma skäl blir lärandet samtidigt problematiskt menar Säljö, eftersom det äger rum              
i våra individuella erfarenheter av en viss speciell situation och tolkas, får en innebörd och blir till                 
handlingsmönster hos individen. Individer adderar sina individuella erfarenheter och får därför skilda            
perspektiv på sin kunskap. Kunskap formar oss som människor och ger oss en identitet. Identiteten är                
formbar och kan förändras genom våra färdigheter. Vi kan bli någon och vi kan undvika att bli någon                  
beroende på vad vi väljer att lära oss och beroendet på hur vår kunskap påverkas av en viss                  
gemenskap (Wenger, 1998). Genom vår strävan efter att tillhöra, att ingå i en gemenskap med               
traditioner och värderingar anpassas lärandet för att möjliggöra detta (Tanggaard, 2007). Johansson            
(2012) förklarar att detta synsätt på lärande gör att vi kan förstå mediers betydelse för lärande och                 
använder Lave och Wengers begrepp “perifert deltagande” för att påtala att en gemenskap på Internet               
även har inflytande över individens lärande. 

Begreppet praktikgemenskap är betydelsefullt ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom det          
fungerar som motvikt till den traditionella synen på lärandet som en individuell process. Istället lyfter               
begreppet fram lärandet som socialt fenomen och en integrerad del av vår vardag (Wenger, 1998).  

Genom socialisering och tidigare erfarenheter av handledning skapas en mental bild av            
handledningens syfte (Epitropaki & Martin, 2005). Sammantaget handlar det om ett socialt lärande             
som Wildemeersch (enligt Illeris, 2007) förklarar äger rum i deltagarstyrda system. Själva lärandet är              
beroende av handling, kommunikation, samarbete och reflexivitet och inom dessa deltagarstyrda           
system balanserar kreativitet, ansvar och makt. Här kommer ett nytt begrepp in, socialt ansvar, som               
enligt Illeris inte har fått någon tydlig definition av Wildemeersch, men som han antar syftar till något                 
vidare än bara ansvar för eget lärande. Illeris menar att begreppet socialt ansvar spänner över flera                
nivåer, från samhällsnivå ned till individnivå, och där reflexiviteten måste vara knuten till en social               
förpliktelse för att den inte ska resultera i självcentrering. Det handlar återigen om socialisering. 

Summering av litteratur och tidigare forskning 

I denna uppsats görs bedömningen att det finns en hel del litteratur som berör handledning och                
socialisation. Det finns också en hel del forskning om förarutbildning och därmed även handledning              
vid privat övningskörning som är utförd av VTI. Det som saknas är dock fokus på just handledaren                 
vid privat övningskörning ur ett sociokulturellt perspektiv. Tanken är att detta perspektiv ska ge              
ytterligare ett bidrag till förståelsen för praktiken handledning vid privat övningskörning. 
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Syfte  
Det övergripande syftet med denna uppsats är att ge praktiken handledning vid privat övningskörning              
en annan vinkling genom att betrakta den ur ett sociokulturellt perspektiv.  
Studiens syfte är att kvalitativt undersöka hur handledning medieras vid privat övningskörning.  
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Metod 

Litteratursökning 
Till uppsatsen har litteratur som förekommit i det beteendevetenskapliga programmet används som            
grund. Annan litteratur har sökts i databaserna ERIC via EBSCO, Diva och SwePub med sökorden               
socialisation, sociokulturell, handledning på både engelska och svenska. Hos VTI finns mycket            
relevant forskning för denna uppsats och sökningar har även gjorts där med handledare som sökord.               
Bryman (2011) tipsar om att använda en eller några få artiklar som ser ut att passa temat för                  
undersökningen och ta hjälp av de nyckelord och lämpliga referenser som används där för att kunna ta                 
sig vidare i sin sökning vilket också har gjorts. Åbergs (2009) avhandling har upplevts användbar som                
verktyg att hitta andra relevanta referenser. Men även rapporten från VTI (2017) har varit värdefull.               
Noteringar gällande vad som kan tänkas vara bra referenser har gjorts och sedans sökts med hjälp av                 
ovan nämnda databaser för att kunna kontrollera att de varit vetenskapligt granskade. För uppsatsen              
har det eftersträvats att använda litteratur som inte är äldre än tio år, men vid några tillfällen har det                   
varit nödvändigt att göra undantag från denna princip eftersom några relevanta studier varit lite äldre.  

Ansats 
Denscombe (2000) anser att det är metoden för datainsamling och analys av data som avgör huruvida                
en studie är kvantitativ eller kvantitativ, vilket även Åsberg (2001) och Bryman (2011) beskriver. Helt               
enkelt eftersom det handlar om vad det är för typ av data som ska mynna ut, siffror eller ord. I denna                     
studie är det ord som ska utgöra data och studien är således kvalitativ. 

Urval 
Urvalet av handledare i denna studie har skett genom ett subjektivt urval, men även med hjälp av                 
snöbollsurval. Det innebär att personer har handplockats till intervjuerna eftersom jag känner till att de               
har varit eller är handledare för någon som övningskört och jag betraktar deras erfarenheter som               
viktiga. Jag har dock inte haft kännedom om i vilken utsträckning de varit handledare eller hur de                 
själva tagit sitt körkort. Snöbollsurvalet innebär att deltagare tipsat om andra personer som kan              
intervjuas (Denscombe, 2000). Urvalet kan även tyckas angränsa till ett bekvämlighetsurval eftersom            
dessa personer finns i och i anslutning till författarens bekantskapskrets, men syftet har inte varit               
bekvämlighet i den bemärkelsen att göra det lätt för sig, utan helt enkelt för att det inte funnits någon                   
anledning till varför dessa personers erfarenheter av handledning skulle vara mindre värda än någon              
annans och att det därför heller inte finns anledning att krångla till processen att söka personer att                 
intervjua. Enligt Denscombe (2000) finns det ibland ingen anledning att gå över ån efter vatten.  

Metodval 
Datainsamlingsmetoden som valts för detta ändamål är semistrukturerad intervju vilket innebär att det             
är kvalitativ data som kommer behandlas trots att det med hjälp av den insamlade datan skulle vara                 
möjligt att använda viss information i ett kvantitativt syfte. 

Den semistrukturerade intervjun är vald på grund av dess flexibilitet. Samtidigt som den             
semistrukturerade intervjun tillåter en viss styrning jämfört med ostrukturerad intervju är den inte lika              
styrd som en strukturerad intervju. Den valda metoden hjälper till att förhindra att svaren svävar iväg                
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från ämnet. Enligt Bryman (2011) är det möjligt att ställa följdfrågor och anpassa frågorna i               
frågeguiden efter svaren från respondenten. 

Instrument 
En intervjuguide (se bilaga 2) utformades med frågor kopplade till tre teman; Handledarens egen              
körkortsutbildning, handledarens roll och handledarens relation till trafikskolor. Tanken med dessa           
teman var att fånga in handledarnas beskrivningar av handledarskapet ur olika perspektiv. När det              
gäller frågor i en intervjuguide betonar Bryman (2011) vikten av att ställa lagom specifika frågor för                
att förhindra missförstånd samtidigt som frågorna inte får vara formulerade så att svaret skalas av.               
Språket i form av ordval och uttryck är viktiga att anpassa till respondenten och ledande frågor ska                 
undvikas. Efter att ha gjort ett första utkast av intervjuguiden kom insikten att frågorna både var för                 
styrda och för många till antalet. Vissa frågor som upplevdes subjektiva och egentligen inte relevanta               
för studien valdes bort. Efter att ha genomfört en pilotintervju reviderades intervjuguiden ytterligare. 

Det är viktigt att följa det etiska riktlinjer som ställs inom Svensk forskning (Bryman, 2011). Inför                
datainsamlingen skapades därför ett informationsbrev (se bilaga 1) som beskriver studiens syfte och             
ger information om studien för att på så sätt uppfylla dessa riktlinjer. Detta behandlas vidare under                
etiska ställningstaganden. 

Procedur 
Totalt sex personer deltog i studien. Fyra män och två kvinnor. Kontakten skedde via telefon och                
personligt möte. Tid och plats för intervjun bestämdes någon till några dagar längre fram. Ett par                
respondenter föreslog själva att genomföra intervjun över telefon, eftersom vi tidsmässigt befann oss i              
dagarna runt påsk och det var svårt att få till ett fysiskt möte. 

En intervju tog i genomsnitt tjugoen minuter vilket passade bra med tanke på de intervjuer som                
skedde över telefon. Det kan bli negativt om en telefonintervju drar ut på tiden, runt tjugo minuter är                  
en rekommendation enligt Bryman, (2011). Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon.             
Löpande efter varje genomförd intervju skrevs den ut på papper ordagrant inklusive hummanden och              
omformuleringar. Däremot har citaten i studiens resultat- och analysdel anpassats till läsbarheten utan             
att för den skull påverka innebörden. Analysen av materialet påbörjades efter att all data var insamlad.  

Databearbetning 
Utgångspunkten i detta läge är den rådata som samlats in genom sex utskrivna intervjuer. Utskrifterna               
har lästs igenom totalt fyra gånger. Första genomläsningen gjordes parallellt med att de inspelade              
intervjuerna spelades upp och utan något system för kodning, däremot fördes anteckningar rörande             
reflektioner kring själva genomförandet av intervjuerna utifall det skulle kunna anses att någon fråga              
skulle kunna vara ledande och i så fall ta hänsyn till det inför kommande inläsningar. Noteringar                
gjordes även i de fall en fråga blev besvarad innan den egentligen hade ställts.  

Inför andra till fjärde inläsningen förbereddes arton tomma A4 ark. Var och ett av arken fick en                  
kod som angav vilket tema i intervjuguiden som var aktuellt samt vilken intervjuperson det gällde. 1-1                
för första temat och intervjuperson ett och så vidare fram till 3-6. Under inläsningen av respektive                
intervju antecknades nu nyckelord och uttryck på det ark som tillhörde rätt tema och intervju. Fokus                
låg på att skriva ned deltagarnas spontana ord och uttryck. I de fall en fråga från ett tema i                   
intervjuguiden förekom intervjuaren, placerades dessa ord till rätt tema. När nyckelord antecknats på             
alla ark kategoriserades dessa till temaord. Exempelvis förekom uttryck som få vana, öva, träna och               
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dessa ord kategoriserades till begreppet mängdträna. Dessa ark häftades sedan samman med            
respektive intervjuutskrift för att det skulle vara enkelt att hitta tillbaka om det var något som skulle                 
vara oklart.  

I detta läge har nu nyckelorden reducerats till en mer överskådlig mängd. Nu upprättades en form                
av matris på ett A2 anteckningsblock bestående av sex fält som motsvarar respondenterna, samt tre               
nivåer i form av intervjuguidens tre teman; den egna körkortsutbildningen, handledarrollen och            
relationen till trafikskolor. Temaorden skrevs in i fältet för respektive tema och person och gav lodrätt                
en överskådlig bild av de individuella deltagarnas egen körkortsutbildning, handledarskap och relation            
till trafikskolor. I den vågräta linjen sammanfattades alla intervjuerna till respektive tema. 

Etiskt ställningstagande 
I Sverige finns det grundläggande etiska krav som blivit principiella inom svensk forskning (Bryman,              
2011). I denna studie verkställs dessa etiska krav genom det tidigare nämnda informationsbrev som              
tydligt informerar tillfrågade deltagare om studiens syfte, att de är frivilliga att delta i studien och när                 
som helst kan avbryta sin medverkan, att uppgifter de lämnat ut inte kommer användas annat än till                 
denna studie samt att deras medverkan i studien kommer vara anonym (Se bilaga 1). I praktiken                
beskrevs de etiska kraven i detta brev muntligt för de tillfrågade i samband med den första kontakten                 
då frågan ställdes angående deras eventuella deltagande i intervjun och när den i så fall kunde äga                 
rum. På så sätt var alla de etiska krav som ställs klargjorda. Vid själva intervjun som ägde rum                  
antingen, fysiskt eller via telefon togs återigen denna information upp för att säkerställa att den som                
skulle intervjuas inte hade ändrat sig eller hade några frågor. Personen hade nu haft lite betänketid och                 
kanske kommit på andra tankar. Ingen av de som accepterat att intervjuas avböjde.  

Det finns några skäl till varför informationsbrevet inte skickades ut fysiskt och istället togs              
muntligt. Framför allt föll det sig naturligt i samtalet då då de tilltänkta personerna för intervjun                
kontaktades första gången, men även eftersom vi mer eller mindre var bekanta med varandra. Studien               
fick deras medgivande både en och två gånger då informationen repeterades innan själva intervjun              
startades. Hade studien rört ett mer känsligt ämne än handledning vid privat övningskörning skulle              
den framför allt vänt sig till helt andra personer och det hade då av naturliga skäl blivit mer formellt                   
gällande utskick av informationsbrev samt skriftlig bekräftelse på deras medverkan.  

Enligt Denscombe (2000) är det viktigt att se till att all information som kan röja deltagarnas                
identitet tas bort vid utskriften av intervjun. Intervjuutskrifterna har här istället fått en referenskod på               
varje utskrift för att kunna hålla reda på vem intervjun gäller. Namnen som senare kommer anges i                 
resultat- och analysdelen är påhittade. 
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Metoddiskussion  
Om man inte vågar kritisera den egna produkten kan den inte utvecklas hävdar Eriksson och Hultman                
(2014). Författarna påpekar också att det är viktigt att vara medveten om att olika metoder fyller olika                 
syften och att kritiken tar hänsyn till detta. Denna diskussion ska således förhålla sig kritisk till valet                 
av semistrukturerad metod för att kunna ta ställning till om ett annat metodval skulle kunna föra                
studien närmare sitt syfte. 

Semistrukturerad intervju följer en struktur som tillåter följdfrågor och gör intervjun mer            
samtalslik. Metoden kändes initialt lätthanterlig med tanke på just närheten till samtalet, men med              
facit i hand var det lättare sagt än gjort. En viktig orsak till detta var intervjuarens ovana att                  
genomföra intervjuer som egentligen även gäller formuleringen av intervjufrågorna. Det är en konst             
att intervjua och ställa de rätta frågorna och en skicklig intervjuare har lång erfarenhet menar               
Denscombe, (2000) som ger flera goda råd gällande intervjuskicklighet. Även om de går att läsa sig                
till och teoretiskt förstå hur man ska agera, är det en annan sak i verkligheten. En reflektion under                  
intervjuerna var att jag som intervjuat, kanske på grund av insikten om intervjuareffekten inte var               
tillräckligt modig i intervjusituationen. Att vara alltför frågvis ligger inte heller i min natur och det                
fanns en viss rädsla för att stöta mig med den tillfrågade om jag skulle nöta frågan vidare. Samtidigt                  
kan orsaken till att dessa frågor ens skulle behöva en fördjupning kunna bero på att de var otydliga                  
och dåligt formulerade trots att de bearbetats efter en pilotintervju. Bryman (2011) och Denscombe              
(2000) talar även om den maktfaktor intervjuaren har och som det är viktigt att ta hänsyn till. Jag vill                   
hävda att det finns en maktaspekt från andra hållet med. Inte minst med tanke på de etiska rättigheter                  
den intervjuade personen har som bland annat innebär att dennes medverkan när som helst kan               
avbrytas vilket skulle kunna göra intervjuaren ödmjuk i sin framtoning, även om just denna studies               
ämne inte borde ha en känslig karaktär och risken för att stöta sig med en deltagare kan anses väldigt                   
liten.  

En reflektion när materialet från den semistrukturerade intervjun ordagrant skrivits ut på papper var              
att intervjuerna kändes röriga på vissa ställen. Även om intervjuerna följde samma teman ställdes              
vissa frågor i annan ordning och på ett lite annorlunda sätt för att följa med i samtalet och inte störa,                    
något som också påverkar reliabiliteten som behandlats tidigare. Genom att lyssna igenom            
inspelningarna samtidigt som genomläsningen av alla intervjuer gjordes, kunde anteckningar göras för            
att få en tydligare struktur i det insamlade materialet. Att samtidigt lyssna igenom intervjuerna gjorde               
att missuppfattningar från min sida angående deltagarnas svar skulle minimeras genom att lyssna till              
tonfall och pauser.  

En alternativ metod i denna studie skulle kunna vara deltagande observation, att följa med under               
övningskörningar och då studera hur handledaren går tillväga i sitt handledarskap. Det finns dock              
flera anledningar till varför denna metod valdes bort. Framförallt på grund av studiens begränsade              
tidsram. Att hitta personer som är villiga att ta med en utomstående i en övningsbil är ingen                 
självklarhet och situationen kan bli spänd för alla inblandade då utrymmet i en bil är begränsat. Inte                 
minst för den som handleds, men även för handledaren. Det finns även en säkerhetsaspekt i detta                
resonemang. Men frågan är också om min närvaro skulle bibehålla den naturliga miljö som är så                
viktig att inte störa. Denscombe (2000) menar att störningar som kan påverka kulturen måste              
minimeras vid observationer. 

När jag kontaktade personer för att fråga om de var intresserade av att ställa upp på en intervju                  
föreslog några av dem att intervjun skulle genomföras över telefon eftersom de egentligen hade ont               
om tid. Min uppfattning av telefonintervjuerna var positiv. Samtalen kändes avslappnade och            
ljudupptagningen fungerade mycket bra. Den viktigaste skillnaden jag noterade mellan          
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telefonintervjun och den fysiska intervjun var att det i telefonintervjun ibland kunde ställas en              
följdfråga för tidigt och nästan avbryta respondenten. I det fysiska mötet gick det att läsa av personen                 
tydligare och vara tyst. Det upplevdes dock ingen uppenbar skillnad på de båda intervjuformerna som               
skulle ha en effekt som påverkar datan. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att säkerställa att                
insamlingen av svaren håller hög kvalitet. Efter att ha testat att transkribera en kortare inspelning från                
en Iphone kunde det konstateras att det var lättare sagt än gjort. En diktafon införskaffades och visade                 
sig vara bättre lämpad för ändamålet. 

En viktig sak att vara medveten om i analysen av datan är att tolkningarna ofrånkomligen är                
kopplade till den som gör tolkningen. Denscombe (2000) förklarar att den kvalitativa forskningen är              
“självmedveten” (sid. 261). Vilket även är ett konstaterat faktum inom hermeneutiken (Alvesson &             
Sköldberg, 2008). Studiens tolkning av datan påverkar den förförståelse författaren har i egenskap av              
att vara utbildad trafiklärare. Samtidigt är just den förförståelsen kanske en förutsättning för att              
studien ens ska existera. 

Det finns även en risk att jag i egenskap av trafiklärare har påverkat resultatet. Det var ett dilemma                  
inför hur jag skulle göra urvalet till studien och det kändes ändå bäst att vända sig till personer i min                    
bekantskapskrets. Bedömningen var att risken för skevhet skulle öka om jag i egenskap av trafiklärare               
skulle intervjua en helt okänd person som då skulle kunna dra andra slutsatser med intervjun. Det                
skulle samtidigt bli fel om denna information skulle presenteras för en okänd person eftersom det               
egentligen inte hör till saken. Det skulle heller inte vara rätt att undanhålla deltagare från denna                
information med tanke på att den skulle kunna nå en deltagare i ett annat sammanhang och att                 
personen då skulle kunna känna sig lurad. Det här angår även studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

Reliabilitet och validitet 

Hur tillförlitlig och trovärdig metoden i denna studie har varit beror på flera faktorer. Inte minst det                 
som nyss har nämnts. I den semistrukturerade intervjun har flera frågor ställts och några av frågorna                
kan upplevas mindre reliabla än andra. Efter återkoppling på ett första utkast av frågorna i               
intervjuguiden reviderades dessa för att sedan revideras ytterligare en gång efter pilotintervjun. Några             
frågor visade sig fortfarande behöva omformuleras och några frågor kändes irrelevanta i skarpt läge.              
Trots dessa åtgärder finns det en tveksamhet om främst en av frågornas reliabilitet eftersom en               
deltagare tolkade frågan “Vad innebär handledning för dig?” annorlunda jämfört med de andra. Det              
kan också vara så att det inte är själva frågan som ställdes utan andra faktorer som spelat in varför                   
deltagaren tolkade frågan annorlunda.  

Enligt Bell (2006) är det svårt att avgöra i vilken grad en studie är valid. En faktor är huruvida                   
frågorna är relevanta till syftet. Förhoppningen är att frågorna som ställts i intervjunerna har varit               
relevanta till studiens syfte vilket borde innebära att det finns validitet i studien. En annan faktor som                 
Bryman (2011) påtalar angående validiteten är att man säkerställer att man uppfattat personen som              
intervjuats riktigt. Intervjuaren kan ha missuppfattat något vilket skulle innebära att analysen av datan              
blir missvisande. I denna studie har inte deltagarna tagit del av sammanställningarna och det sänker               
därmed validiteten. En faktor som däremot kan tänkas påverka validiteten positivt är att             
databearbetningen beskrivits utförligt och därmed ska kunna upprepas. Slutsatsen är att metoden            
lämnar utrymme för att förbättra reliabiliteten och höja validiteten genom bättre bearbetade            
intervjufrågor, förbättra intervjuarens förmåga i att intervjua samt återkoppla sammanställningen av           
svaren till deltagarna. 
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Resultat  

Deltagarnas kontext 

Karl 32 

Karl tog körkort när han var arton år och övningskörde bara privat med sin pappa. Han var tidigt                  
intresserad av bilar. Karl har varit handledare åt sin hustru som tog körkort för två år sedan. Hustrun                  
har varit på väg att ta körkort flera gånger tidigare men annat har kommit i vägen.  

Karls egen körkortsutbildning gick smidigt, han gillar att köra bil där frihetskänslan har stor              
betydelse. Rollen som handledare beskriver han som ansvarsfull, inte minst eftersom det egna             
körkortet som stod på spel. Syftet med fruns övningskörning var att mängdträna och han kallar henne                
för sin elev. Hustrun övningskörde parallellt med att gå på trafikskola. Karl har inte följt med på                 
någon av hustruns körlektioner och har ingen direkt uppfattning av trafikskolor. Han tyckte att              
introduktionsutbildningen kändes seg. 

Rita 46 

Rita tog körkort när hon var arton år och övningskörde privat med sin dåvarande pojkvän. Hon tog en                  
lektion på trafikskola inför uppkörningen. Rita har varit handledare åt dottern för sju år sedan och ska                 
snart börja övningsköra med sonen. Rita var mån om att dottern skulle gå på trafikskola. Sonen har                 
nyligen tagit körkort i USA där körkortsåldern är lägre. Sonen kommer hem till Sverige snart och ska                 
börja i trafikskola till hösten. Rita är mån om att även han lär sig från grunden, framför allt då hon                    
misstänker att det amerikanska körkortet kan ha gett honom ett för stort självförtroende i              
bilkörningen. Sonen fyller 18 i vinter. 

Rita beskriver sin egen övningskörning som bråkig men där vanan att köra var huvudsaken.              
Motivationen att få körkort och därmed få frihet så fort som möjligt var starkt. Rita nämner även                 
körkortet som en symbol för att vara vuxen. Dottern som hon har varit handledare åt sattes i                 
trafikskola där övningskörningen fungerade som repetition av det dottern gjort på körlektionerna i             
kombination med att Rita handlett som själv har lärt sig. Det hände att relationen med dottern skavde                 
under övningskörningen. Rita har inte följt med på någon av dotterns körlektioner och efterlyser stöd i                
handledningen i form av någon som kan handleda handledaren om hur vissa saker lärs ut. Hon anser                 
att introduktionsutbildningen inte gav henne något.  

Lennart 58 

Lennart tog körkort när han var arton år, gick regelbundet på trafikskola och övningskörde privat med                
sin mamma. Pappan saknade körkort. Han har varit handledare åt alla sina tre barn för drygt tio år                  
sedan. Två av barnen (döttrarna) gick parallellt på körskola, sonen övningskörde körde enbart med              
Lennart och sin mamma. 

Den egna övningskörningen ägde rum så snart det gavs möjlighet. Skulle familjen någonstans var              
det Lennart som fick köra. Modern var osäker i sin handledarroll och förlitade sig mer på Lennart som                  
gick i trafikskola. Lennarts eget handledarskap fokuserade mycket på att lära ut. Han beskriver i detalj                
hur han instruerade växling. Han tycker att han fått tjata ibland. Han tror inte att trafikskolor gör ett                  
bättre jobb än vad han själv gör och han var handledare innan introduktionsutbildningen blev              
obligatorisk. 
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Olof 48 

Olof tog körkort när han var arton och övningskörde bara privat med sin pappa. Han tog en lektion på                   
trafikskola inför uppkörningen. Olof har varit handledare åt sonen för fyra år sedan och övningskör               
idag med dottern. Båda barnen har tagit körlektioner parallellt med den privata övningskörningen.  

Olofs egen körkortsutbildning beskriver han som smidig. I sitt eget handledarskap beskriver han             
sin uppgift att lära ut och ge mängdträning. Han beskriver situationen som speciell då det handlar om                 
hans egna barn, det kan lätt uppstå irritationsmoment. Han har lärt ut det han har kunnat och resten har                   
trafikskolan tagit hand om. Båda barnen har gått i trafikskola och Olof har stort förtroende till den                 
trafikskolan. Han har själv tagit en körlektion där inför en utökad körkortsbehörighet. Han konstaterar              
att han själv lär sig nya saker i samband med barnens körkortsutbildning och han har inte saknat något                  
stöd i sin roll som handledare.  

Micke 28 

Micke är son till Lennart och tog sitt tog körkort när han var arton. Har har inte tagit någon körlektion                    
utan bara övningskört privat med båda föräldrarna. Han var handledare åt sin sambo för tre år sedan                 
och är idag handledare åt sin svägerska. Sambon har inte tagit någon körlektion på trafikskola utan                
bara kört privat med Micke. Svägerskan planerar att ta en intensivkurs. 

Micke upplevde den egna körkortsutbildningen som problemfri. Han har ett stort motorintresse och             
har haft EPA-traktor innan han fick börja övningsköra. Han övningskörde så ofta det gavs möjlighet.               
Han minns att mamman var rädd under övningskörningen. Micke trivs i handledarrollen då han gillar               
att lära ut. Han tycker det är viktigt att som handledare vara lugn och menar att det smittar av sig.                    
Ibland kommer han på sig att han glömt vissa saker och hans sambo fick påminna honom om vissa                  
regler ibland. Han har inte saknat stöd i rollen som handledare.  

Lovisa 46 

Lovisa tog körkort när hon var arton. Gick regelbundet på trafikskola och övningskörde parallellt med               
mamman. Lovisa har varit handledare åt sammanlagt sex personer i form av både vänner och barn                
som alla parallellt har gått i trafikskola. Hon var handledare första gången för femton år sedan. Hon                 
övningskör idag med styvdottern. 

Under den egna körkortsutbildningen gick övningskörningen i regel ut på att träna sådant Lovisa              
gjort på körlektionerna och hon övningskör själv idag för motorcykelkörkort och då tillsammans med              
sin man. Hon beskriver hur hon med en klackspark antog uppgiften att vara handledare när hon första                 
gången blev tillfrågad av en vän. Hon konstaterar att hon har ett mer moget förhållningssätt idag när                 
hon är handledare för sjätte gången och att det är viktigt att forma sig efter elevens behov.                 
Styvdotterns rädsla gjorde att Lovisa tvekade denna gång, men handledningen har gått bra i              
kombination med styvdotterns körlektioner. Lovisa har en mycket positiv uppfattning av trafikskolor            
och har stor erfarenhet av dem då hon följt med på de personer hon handletts körlektioner vid flera                  
tillfällen under årens lopp, däremot inte med styvdottern. Hon ser handledningen som ett samarbete              
med trafikskolan och tycker det känns bra att de kan ta moment i bilkörningen hon inte känner sig                  
trygg med som handledare. I de fallen har trafikskolorna bättre rutin och är bättre på att förklara                 
menar hon. Lovisa tycker att hon får bra stöd i sitt handledarskap av trafikskolan och hon använder                 
även internet när hon kör fast på någon trafikfråga.  
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Analys 
Ett sociokulturellt förhållningssätt anser att alla mänskliga handlingar är färgade av situerade sociala             
praktiker och familjen ses här som en institution med sin sociala ordning där interaktioner ständigt               
upprätthålls genom att familjemedlemmarna följer dess traditioner. Framför allt i de fall den privata              
övningskörningen är den enda praktikgemenskap handledaren och den som handleds ingått i inom             
ramen för praktisk körkortsutbildning. Resultatet visar att alla deltagare i studien övningskört privat             
(figur 1) när de själva skulle ta körkort. Fem av deltagarna övningskörde med en eller båda                
föräldrarna, Rita övningskörde med sin pojkvän.  

 
 

 
Deltagare 

 
Ålder 

 
Övningskört med 

familjemedlem  

 
Övningskört med 

annan 

Karl 32 år Ja  

Rita 46 år Nej Ja 

Lennart 58 år Ja  

Olof 48 år Ja  

Micke 28 år Ja  

Lovisa 46 år Ja  
Figur 1: Deltagarnas egen övningskörning under körkortsutbildningen 
 

När det gäller handledarnas egen övningskörning när de själva skulle ta körkort berättar Lennart att               
hans mamma litade mer på honom än på sig själv och att han körde så fort tillfälle gavs, oftast fram                    
och tillbaka till sommarstugan. Han körde regelbundet på trafikskola vilket också Lovisa gjorde.             
Lovisa berättar hur hon och mamman planerade övningskörningen: 

 
Jag sa vad jag ville träna på och så gjorde vi det. Vi körde nog inte så mycket i stan. Jag tog                      
den mesta övningskörningen i stan med körskolan. Mamma sa att hon var ringrostig eftersom              
det var så länge sedan hon hade tagit körkort. Så, vi körde mest, ja körvana liksom.  

 
Rita beskriver sin egen övningskörning som dålig. “Ibland satt han och tittade på andra saker, han                

kunde läsa en bok, vi bråkade hela tiden så det var ju ingen bra handledare. Jag körde med honom                   
bara.”  

De deltagare som enbart övningskört med en familjemedlem och inte har gått på trafikskola har               
genom förälderns/pojkvännen handledning fått en erfarenhet och uppfattning om hur handledning vid            
privat övningskörning går till (figur 2). De deltagare som parallellt tagit körlektioner på en trafikskola               
har fått andra referenser genom att ingå i andra socialisationsmiljöer. Resultatet visar att det finns               
variation i hur deltagarnas handledning ser ut i förhållande till de som handleds av dem och om de                  
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som handleds går parallellt i trafikskola eller inte. Bara för att handledaren själv enbart övningskörde               
privat betyder det inte att den som sedan handleds inte kommer gå i trafikskola. (figur 3). 
 

Handledare Handledare åt egna 
barn 

Handledare åt annan 
familjemedlem 

Handledare åt 
utomstående 

Karl  X  

Rita X   

Lennart X   

Olof X   

Micke  X  

Lovisa X X X 
Figur 2: Vem handledaren varit handledare åt under övningskörningen. 
 

Handledare Övningskörde  själv 
privat 

Gick själv på 
trafikskola 

Familjemedlem som handleds går  
på trafikskola 

Karl Ja Nej Ja 

Rita Ja Nej Ja 

Lennart Ja Ja Ja och Nej 

Olof Ja Nej Ja 

Micke  Ja Nej Nej  

Lovisa Ja Ja Ja 

Figur 3: Handledarens körkortsutbildning i förhållande till familjemedlem som handleds. 
 
Olof som bara övningskört privat vill att hans barn går i trafikskola. Olof förklarar varför: “För att                 

det finns grejer som jag inte känner till i dagsläget som de behöver känna till. Men de kunde köra bil                    
när de började på körskola.” 

Micke som också deltar i studien har varit handledare åt sin sambo och har just börjat övningsköra                 
med sambons syster. Mickes sambo har inte heller tagit någon lektion på trafikskola. Han tyckte att                
hon kunde prova köra upp istället för att se om det var något de behövde träna på mer. Micke berättar:  

 
Jag tror hon var på väg att göra det, men då tyckte jag, men prova att köra upp istället. Då får                     
du ändå reda på vad du behöver träna på tänkte jag, på den vägen körde vi. Så det gick ju bra                     
ändå faktiskt.  

 
En jämförelse mellan Lennart och Lovisa som båda har gått på trafikskola visar att Lennart har ett                 

högt självförtroende angående den egna förmågan att lära ut och anser att en trafikskola inte skulle                
göra det bättre. En återblick tillbaka när Lennart själv tog sitt körkort och övningskörde med sin                
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mamma visar att mamman mer litade på Lennarts kunskaper än på sina egna. Övningskörningen              
skedde i regel när familjen skulle åka till och från sommarstugan som låg sju mil från hemmet. Lovisa                  
är mer ödmjuk inför sin roll som handledare. Hennes egen övningskörning med mamman gick ut på                
att träna de moment Lovisa utfört på trafikskolan och Lovisa är mån om att ha ett gott samarbete med                   
trafikskolorna. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan resultatet antyda att Lennart lärt in ett               
högt självförtroende på grund av mammans osäkerhet då Lennart samtidigt tog körlektioner och att              
Lovisa lärt sig att det är viktigt att träna på övningarna från trafikskolan.  

 
Det är vissa saker man inte kommer ihåg från sin egen körning, men nu när jag har kört med                   
så många.. vissa saker poppar ju upp. Jag förbättrar ju min körning när jag övningskör med                
andra. Jag måste ju hela tiden friska upp mitt minne. 
 

Lovisa tar dessutom hjälp av internet i sin handledning. Hon berättar att det finns mycket bra                
information på nätet bland olika chattforum som diskuterar övningskörning och hur hon antingen             
vänder sig dit när hon känner att hon behöver stöd i sin handledning eller till den trafikskola som                  
personen hon handleder går i.  

Även om de flesta deltagarna i studien själva inte tagit körlektioner på en trafikskola har det istället                 
ingått i ett annat sammanhang som kan räknas till den traditionella formen av lärande eftersom               
tillfället är organiserat, det vill säga Introduktionsutbildningen. Figur 4 ger en överblick om             
deltagarnas kontakt med trafikskolor.  
 

Deltagare Gått på trafikskola 
regelbundet 

Gått 
introduktionsutbildningen 

Följt med på annans 
körlektion 

Karl Nej Ja Nej 

Rita Nej Ja Nej 

Lennart Ja Nej Nej 

Olof Nej Ja Nej 

Micke Nej Ja Nej 

Lovisa Ja Ja och nej Ja 

Figur 4: Deltagarnas kontakt med trafikskolor 
 
Resultatet visar att flera av deltagarna tolkar handledarrollen som någon som lär ut genom hur Flera                
deltagare kallar den som handleds för elev och några deltagare förklarar att de lär ut. Olof som varit                  
handledare åt sina båda barn beskriver syftet övningskörningen som mängdträning i kombination med             
att barnen gått i trafikskola, men inte utan att han själv beskriver sin handledning i termer kopplade till                  
en roll som lär ut: “Jag har försökt lära ut det jag har kunnat, framför allt den ekonomiska körningen,                   
med växlingar och släppa gasen i tid och så vidare, den grundläggande biten.” Lennart beskriver sin                
handledning: “Det är att försöka lära ut rätt grejer och så” och sonen Micke förklarar: “Det är så jag                   
lär ut.” Lovisa tycker det är bättre att trafikskolan tar hand om vissa moment tillsammans med                
“hennes elever.” Rita förklarar att hon ser handledningen som: “...att hjälpa och bistå utbildningen,              
men annars tycker jag att handledningen har inneburit att jag har gjort som jag lärt mig vilket gör att                   
det är vanesaker jag lär ut istället.”  
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Lennart som inte anser att han missat något i sin handledning och inte har saknat något stöd i sitt                   
handledarskap: “Man går ju på man lärt sig själv, så får man försöka lära sig att lära ut det då. Men                     
samtidigt, de läser ju böckerna, de hänger med på det viset.”  

Lovisa som har varit handledare både innan och efter det att introduktionsutbildningen infördes             
upplever att den var bra:  
 

Det blev nog bra för mig i alla fall. Den första jag körde med, då hade jag precis, relativt                   
nyligen tagit körkortet själv, så då satt det kvar. Sen var man ju tuffare då också. Men nu                  
tycker jag att det är rätt bra att ha den där introduktionen, just för att få kontakt med körskolan                   
och känna att man har stödet därifrån. Sen, kursen är ju jättetråkig, men det är att få ställa                  
frågor och så.  
 

Resten av deltagarna har gått introduktionsutbildningen och tyckte inte att den gjort varken till eller               
från för deras eget handledarskap. Karl tyckte att den kändes löjlig och att personen som höll i                 
utbildningen kändes trött och oengagerad. 
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Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur handledning vid privat övningskörning medieras och urvalet              
begränsades till handledarna eftersom de själva en gång tagit körkort och då fått en uppfattning om                
handledningens praktik i denna kontext.  

Som inledningsvis nämndes förklarar VTI (2017) att handledaren i regel är en förälder, något som               
också visar sig i denna studie även om det i flera fall visar sig att det även är andra familjemedlemmar                    
och vänner som handleds. En tänkbar förklaring till varför denna tradition med privat övningskörning              
finns och tillåter att föräldern får vara handledare kan tänkas ligga i det Svensson (2009) förklarar om                 
förälderns ansvar att utbilda sina barn. Inte minst då rollen som handledare i denna praktik enligt                
Transportstyrelsen (2016) handlar om att fostra och socialisera sin elev in i rollen som bilförare.               
Resultatet i studien visar också att det inte verkar råda några tveksamheter om att handledningen är en                 
fråga om att lära ut. Däremot har inte studien fångat upp exakt vad som lärs ut och hur, och det är                     
därmed inte möjligt att säga att handledarna uppfattar rollen såsom Transportstyrelsen förklarar den.             
Handledningen verkar istället fokusera på att lära ut manövreringen av bilen och att handledningen              
allt eftersom eleven klarar av att köra bilen senare handlar om att ombesörja att eleven får vanan att                  
köra bilen. Det är däremot inte otänkbart att denna del i utbildningen präglas av handledarens               
värderingar då föräldern fungerar som en modell för eleven enligt VTI (2017). Transportstyrelsen             
(2016) talar om förälderns moraliska ansvar som handledare och VTI (2017) är som sagt medvetna               
om problematiken här eftersom det finns handledare som är direkt olämpliga som förebilder. Några av               
handledarna talar om ansvar men det är egentligen oklart om de menar moraliskt ansvar eller om de                 
menar ansvaret över bilkörningen rent juridiskt.  

I likhet med Åbergs (2009) konstaterande blir det en paradox när handledningen anses vara viktig               
och värdefull, samtidigt som det inte ställs några större krav på handledarens utbildning. Kanske att               
det beror på det Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2000) konstaterar; att handledningsbegreppet            
inte problematiseras i tillräckligt hög utsträckning. För även om det idag finns en obligatorisk              
introduktionsutbildningen är det enligt VTI (2017) få elever som verkar uppleva att            
introduktionsutbildningen ger någonting och resultatet i denna studie visar att många handledare            
verkar vara av samma uppfattning. En annan paradox är att handledaren får vara en förälder. Dett med                 
tanke på det initialt grundläggande syftet med lärlingstraditionen som Säljö (2000) beskriver, att             
socialisera individen i andra gemenskaper än familjen. Speciellt då familjen i egenskap av institution              
har förmågan att prägla sina medlemmar med vanor och värderingar. 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman påtalar att när det inte förklaras vad som avses med              
handledningen i ansökningsprocessen finns risken att den enskilde handledaren själv ger innebörd av             
sin handledning och skapar ett handledarideal som både blir statiskt och oberoende vilket kan förklara               
varför så få handledare använder sig av kursplanen (VTI, 2002). Resultatet i denna studie kan               
egentligen inte uttala sig om i vilken utsträckning handledarna följer kursplanen annat än att de själva                
inte nämnde den. Men ifall utfallet är lika lågt idag som 2002 finns risken att handledningen blir som                  
Svensson (2009) förklarar, en demokratisk fostran. Där handledaren tar befälet över utbildningen av             
eleven och där själva pedagogiken får stå tillbaka. Med tanke på att det i januari 2017 kuggades mer                  
än hälften av alla uppkörningar.  

Enligt Bergnéhr (2013) är det viktigt att relationen mellan handledaren och den som handleds är               
bra. Något som de flesta deltagare i denna studies resultat verkar anse att de haft även om det kan vara                    
svårt ibland just på grund av att det är de egna barnen som handleds. Kanske att detta inte upplevs                   
som ett problem då som sagt fokus under övningskörningen enligt denna studie verkar ligga på               
praktiken att köra bil och mindre på att reflektera kring körningen. Enligt Whitelock, Faulkner och               
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Miell (2008) skattas färdigheter högre än kunskap hos praktikanter och kanske är det samma sak för                
eleverna som ska övningsköra. Och eftersom handledarna själva övningskört privat en gång i tiden              
ligger fokus kvar på färdigheter. 

Säljö (2000) förklarar att lärandet och socialiseringen sker genom delaktighet i sociala praktiker             
eller praktikgemenskaper. Ju fler gemenskaper vi deltar i ju fler perspektiv får individen på sin               
kunskap. Resultatet i studien ger ett tydligt exempel på detta när en av deltagarna varit handledare åt                 
så många som sex personer och i rollen som handledare följt med på deras körlektioner på olika                 
trafikskolor. Reflektionerna gällande rollen som handledare har en större bredd. Samtidigt går det inte              
att utesluta att detta faktum har andra orsaker. 

Slutsats 
Den empiriska studiens omfattning är egentligen för liten för att resultatet ska kunna säga något om                
hur handledning medieras, men den har i alla fall gett en vink. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke                    
att resultatet kan ha en skevhet på grund av att jag som genomfört studien är utbildad trafiklärare. 

Framtida studier 
Om denna studie betraktas som en pilotstudie går det att ta lärdom av misstagen och utföra en bättre                  
utarbetad version av samma studie. Misstagen jag syftar till handlar främst om det som nämndes i                
metoddiskussionen angående min bristande erfarenhet av att formulera de rätta frågorna och            
genomföra en intervju. För det här med handledning vid privat övningskörning är enligt min mening               
en viktig sak att belysa ur ett sociokulturellt, eller varför inte konstruktivistiskt perspektiv eftersom              
man på så sätt belyser att vi själva skapar den trafik vi lever i, vi är en del av den. 
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Bilaga 1 
  

Informationsbrev 
 
Hej Handledare! 
 
Vill du delta i en studie om lärande och handledning i körkortsutbildningen? 
 
Jag heter Anna Dahlgren och läser sista terminen på beteendevetenskpaliga programmet vid 
Mittuniversitetet och skriver just nu en C-uppsats om lärande och handledning vid privat 
övningskörning. Studiens syfte är att bidra ökad förståelse för handledarens roll i 
körkortsutbildningen. 
 
Just dina tankar och erfarenheter är viktiga för den här studien eftersom just du har erfarenheten av att 
vara handledare vid privat övningskörning. 
 
Intervjun kommer ta ca 25 min och kommer spelas in med en diktafon eftersom jag annars kanske 
missar något viktigt du berättat. Vi bestämmer lämplig tid och plats som passar dig. 
 
Din medverkan är helt frivillig och du är fri att när som helst avbryta den. 
 
Uppgifterna jag får av dig kommer behandlas konfidentiellt. Det innebär att jag har tystnadsplikt och 
ingen kommer kunna identifiera dig i studien. Efter att jag fått betyg på uppsatsen kommer allt 
inspelat material och anteckningar kasseras. 
 
Uppgifterna jag får kommer inte användas i något annat syfte än till denna studie.  
 
 
 
TACK för din medverkan! 
 
Kontaktuppgifter: 
Anna Dahlgren 
070-382 19 99 
anda1406@student.miun.se 
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Bilaga 2 
  

Intervjuguide 
 
Kod:  
 
Ålder: Handledare år: Till: 
 
Bakgrund 
Studiens syfte är att bidra till ökad förståelse kring handledarens roll i körkortsutbildningen. 
Jag kommer spela in intervjun för att kunna koncentrera mig på dina svar men kommer också göra 
små anteckningar för att markera vilka svar du eventuellt besvarat innan jag ställ frågan. Hoppas att 
det känns OK. 
 
Bra! Vi sätter igång! RECORD 
 
Egen körkortsutbildning 
 
Hur länge har du haft körkort? 
 
Berätta om hur det var när du tog körkort? Övningskörde du privat? Antal körlektioner? 
 
 
Rollen som handledare 
 
För vem är/har du varit handledare åt? 
-När? 
 
Var det självklart att du skulle handleda - eller har du tvekat inför uppgiften? 
 
Berätta vad handledningen innebär för dig?  
 
Vad anser du är viktigt att fokusera på under övningskörningen? 
 
Var hämtar du inspiration för ditt handledarskap? (Samtal med andra, följer med på körlektioner etc.) 
 
Vad tycker du är svårt med att vara handledare? 
 
Vilket stöd känner du som handledare att du saknar? 
 
Vad har du lärt dig genom att vara handledare? 
 
 
Trafikskolor & Handledning 
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Hur uppfattar du budskapet i introduktionsutbildningen? 
 
Vad har du för uppfattning om trafikskolor? 
 
Har du i rollen som handledare följt med på en körlektion?  

- Berätta 
 
När upplever du  som handledare att det är bra att vissa moment tas på trafikskola?  
 
Avslutning 
 
Är det något du vill tillägga? Du är välkommen att höra av dig till mig om du kommer på något. 
 
Är det ok att jag återkommer till dig om det råkar vara något jag missuppfattat när jag lyssnar igenom 
intervjun sen? 
 
TACK! 
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