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Forord
Hermed præsenteres forskningsrapport nr. 6 i ELYK projektet: E-læring, yderområder
og klyngedannelse. Rapporten præsenter et nyt e-læringskoncept til inspiration for uddannelsesudviklere og forskere, som arbejder med it-støttet kompetenceudvikling og
udvikling af nye it-didaktiske designs.
E-læringens traditionelle styrkesider genkendes i konceptet ”Køre-hviletids app´en”. Viden repræsenteres gennem redundant kommunikation med fokus på digitale mediers
muligheder for visualisering og multimodale udtryksformer. Fleksibilitet er et andet kendt
potentiale ved e-læring, og konceptet inddrager disse muligheder for fleksibilitet i tid,
sted og mobilitet, hvilket betyder, at chaufførerne efter behov kan udnytte evt. ”tidslommer” på arbejdsdagen til kompetenceudvikling.
Kigger man på tværs af de udviklede koncepter i ELYK projektet, så er det helt nye,
som projektet har bidraget med, et overordnet designframework, vi kalder ”koblede kontekster”. Dette koncept er i ”Køre-hviletids appén” anvendt til at udvikle en digitalt understøttet kobling af forskellige didaktiske rum, idet konceptet kobler abstrakt læring
med et praksisnært behov for kompetenceudvikling.
Alle de nye e-læringskoncepter, som er udviklet i ELYK projektet, kan findes på projektets hjemmeside www.elyk.dk
Jeg takker EU og mål 2 programmet for den støtte, som projektet har modtaget. En
særlig tak skal lyde til alle de ”brugere”, som har deltaget i udviklingen af de nye koncepter.
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Summary
This report addresses the development and test of the “Driver’s Hours Rules-app” - an
application for Smartphones, tablets and laptops. The experiment takes place within
the research and development project ELYK (2009-2012).
ELYK is a Danish acronym for e-learning, peripheral areas and cluster development.
ELYK is funded by the Objective 2-program under The EU Structural Funds, and the
goal of this project is to develop innovative training concepts for small and medium
sized enterprises (SMEs) in regional peripheral areas in Denmark.
The “Driver’s Hours Rules-app” is targeted drivers and operators of goods vehicles,
and the application is developed and designed in collaboration with the (ITD), International Transportation Denmark.
This report describes every development phase from desk research through surveys,
observations, interviews, workshops and finally the testing of a beta version of the application. The theoretical framework is gathered from positions interpreting adult education, workplace learning and mobile learning.
The application is a supportive mobile learning tool for drivers whilst performing their
duties in accordance with the Driver’s Hours Rules. The driver may consult the app
while waiting to load or unload, and it will also enable him to test his knowledge of the
regulations and their omissions.
The app was designed on the following main principles:


Enabling the drivers to learn the regulations independent of time and place



A concept based on game-elements



Daily use should be limited to 5 minutes



Wrong answers should guide the driver to relevant paragraphs of the regulation,
keeping him alert and inspiring him to continue testing

Summary
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Resumé
Denne rapport omhandler tilblivelsen af en køre hviletids app inden for rammerne af
forsknings- og udviklingsprojektet ELYK (E-Læring Yderområder og Klyngedannelse).
I ELYK etableres en række samarbejder med uddannelsesudbydere om - via brugerdreven innovation - at udvikle nye koncepter for kompetenceudvikling, som i særlig
grad matcher behov, vilkår og rammer hos små og mellemstore virksomheder i yderområder. Køre-hviletids app’en er udviklet i samarbejde med brancheorganisationen
International Transport Danmark (ITD).
Fællesnævneren for de potentielle brugere af køre hviletids app’en er, at deres arbejde
er systematiseret af køre hviletidsbestemmelserne. Der kan være tale vognmænd,
kørselsledere og disponenter, men først og fremmest er hverdagsbrugerne transportsektorens tusinder af chauffører. App’en er et mobilt læringsredskab til understøttelse
af deres arbejde, som i høj grad er reguleret af køre hviletidsbestemmelserne.
ITD udbyder et fire timers kursus i køre hviletid, men med køre hviletidsbestemmelsernes kompleksitet vil et kursus af fire timers varighed ofte ikke være tilstrækkeligt; der er
behov for gentagelse af reglerne. Men i en travl hverdag er det svært for vognmænd
og chauffører at afse tid til flere eller længerevarende kurser.
På baggrund af disse udfordringer er der udviklet et koncept baseret på mobillæring i
form af en app, hvor brugerne kan teste deres viden om køre hviletid. Samtidig kan
app’en fungere som et opslagsværk på farten.
Køre hviletids app’en er udviklet ud fra følgende designprincipper:


Fleksibel læring i forhold til tid og sted



Maksimum forbrugstid på 5 minutter



Indlæring af reglerne via repetition



Spilelementer

Potentialet for app’en som konsultationsredskab og som funktionalitet knyttet til et ordinært kursusforløb for hverdagsbrugere samt andre, der via jobbet er i berøring med
køre hviletidsbestemmelserne, er omfattende. Det anbefales at raffinere og udbygge
spørgsmål/svar-funktionen, ligesom det er nærliggende at indtænke en tilkobling af relevante apps, der vedrører transportsektorens fagområde.

Resumé
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1.

Indledning
I denne rapport beskrives et delprojekt under ELYK: E-Læring Yderområder og Klyngedannelse i perioden 2009-2012. ELYK er finansieret af mål 2-programmet under
EU’s Strukturfonde, og målet med projektet er at udvikle innovative uddannelseskoncepter til små og mellemstore virksomheder (SMV) i regionale yderområder i Danmark
under følgende tre kompetenceudviklingsspor:
1. Praksisnær kompetenceudvikling
2. Korte erhvervsrettede kurser
3. Formelle efteruddannelsesforløb på uddannelsesinstitutioner
For at opnå dette mål er der etableret en række samarbejder med uddannelsesudbydere om - via brugerdreven innovation - at udvikle nye undervisnings- og uddannelseskoncepter, som i særlig grad matcher de behov, vilkår og rammer, som SMV i yderområder har for at deltage i kompetenceudvikling.
Det er projektets udgangspunkt, at e-læring kan anvendes til at understøtte et kompetenceløft i yderområderne. E-læring defineres som kompetenceudvikling, der er helt eller delvist digitalt medieret.1
ELYK finder sted i et samarbejde mellem University College Sjælland (UC Syddanmark
Sjælland), Roskilde Universitet (RUC), Knowledge Lab (Syddansk Universitet) og University College Syddanmark (UC Syddanmark).
Projektet er delt i to forskergrupper knyttet til henholdsvis Region Sjælland (UC Sjælland og RUC) og Region Syddanmark (UC Syddanmark og Knowledge Lab). Yderligere er ELYK opdelt i fire forsknings- og udviklingsspor (FoU1-4) hvoraf denne rapport
vedrører aktiviteter i FoU 4 i Region Syddanmark.
Da ELYK-forskerne i projektgruppen FoU4 Syd skulle vælge et fokusområde, hvor vi
ville søge at etablere samarbejder med virksomheder og uddannelsesudbydere, faldt
valget på transportbranchen på baggrund af følgende iagttagelser:
Region Syddanmark er erhvervsmæssigt specialiseret inden for transport, dvs. der er
en relativt højere andel af transportvirksomheder i denne region end i Danmark som
helhed (Region Syddanmark 2009, s. 19-15). Transportbranchen er kendetegnet ved
mange små og mellemstore virksomheder samt ved en stærk iværksættertradition (Erhvervs- og Boligstyrelsen, 2003b). Endelig havde vi den tese, at de særlige arbejdsvilkår i transportbranchen medfører, at de ansatte – især chaufførerne – har tidslommer i
deres arbejdsdag, som vil kunne udnyttes til kompetenceudvikling.
Ud fra disse forudsætninger søgte vi samarbejdspartnere i transportbranchen, blandt
andet gennem netværket CB-log.2

1 For en udredning af e-læringsbegrebet se ELYK rapport 4: Strategier for kompetenceudvikling og e-læring – begrebsafklaring og erfaringer fra
små og mellemstore virksomheder. www.elyk.dk
2 http://www.cb-log.de/dk/projekt/velkommen/
3
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Et af resultaterne af denne indledende sondering var indgåelsen af en samarbejdsaftale i juni 2010 med en brancheorganisation på transportområdet - International Transport Danmark (ITD) - der ligger i Padborg. ITD er foreningen for de professionelle vejgodstransportvirksomheder i Danmark.
ITD er ikke en uddannelsesudbyder i gængs forstand, men tilbyder sine medlemsvirksomheder tilpassede korttidskurser, herunder et kursus i kørehviletidsbestemmelserne. Det er dette kursus, som har været udgangspunkt for udviklingen af e-læringskonceptet, SMV’er i yderområderne.
ITD vil, som det hedder: ... bygge[r] bro mellem medlemmernes forretningsmæssige
hverdag og transporterhvervets politiske og markedsmæssige rammer… ITD’s overordnede formål er at sikre de bedste betingelser for, at medlemmerne kan udføre deres
erhverv. Det gælder lige fra afvikling af det praktiske arbejde i hverdagen til at præge
den erhvervspolitiske debat i medlemmernes interesse. Dette gør ITD ved at stille …
viden om landevejstransportens rammebetingelser… til rådighed for medlemmerne, og
via datterselskabet FDE A/S levere serviceløsninger til transport- og brancheorganisationer samt erhvervskunder i Danmark og udlandet. ITD har desuden en samarbejdsaftale med DI-Transport, med hvem erhvervspolitiske spørgsmål kan drøftes.
ITD tilbyder konkret rådgivning, specialviden, nyheder og information, faglige netværk
samt erhvervspolitisk involvering med hurtig adgang til de politiske beslutningsprocesser.
ITD har 430 medlemmer med i alt 12.000 ansatte; heraf er ca. halvdelen chauffører.
Medlemmerne kan henvende sig til en af 14 konsulenter i foreningen.3

1.1

Læsevejledning
Kapitel 1 redegør for ELYK som projekt og dets forsknings- og udviklingsaktiviteter og i
den forbindelse det spor i projektet, som var forankret i Region Syddanmark og fandt
sted i samarbejde med ITD om en optimering af et kursusforløb i køre hviletid.
Kapitel 2 vedrører kontekstualisering for casen og indledes med en redegørelse for
kompetenceudvikling i transportbranchen generelt, samt mulighederne for vedligeholdelse af viden og færdigheder, især knyttet til godstransport med specifikt fokus på køre hviletidsbestemmelserne. Branchen er kendetegnet ved en stærk repræsentation i
Region Syddanmark og følgelig af de vilkår, der knytter sig til områder med store geografiske afstande. Kapitlet rundes af med et vue over mediedækningen koblet til vanskeligheder med overholdelse af køre hviletids-bestemmelserne.
Kapitel 3 adresserer tre temaer: Brugerdreven innovation og Design Based Research,
læring, arbejdsliv og forandring, samt det praktiske metodiske arbejde i casen.
Der indledes med en gennemgang af og redegørelse for begreberne brugerdreven innovation og designbased research. Herefter foretages teoretiske nedslag centreret om
krav til uddannelsesdeltagelse, voksenlæring og arbejdsliv samt læring på arbejdspladsen. Tredje afsnit af kapitlet fremstiller det empiriske arbejde, herunder desk re-

3

http://www.itd.dk/Default.aspx?ID=371
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search, observationen af et tilstedeværelseskursus i køre hviletid og interview med underviser samt et kontaktbesøg på CSV i Kolding. En spørgeskemaundersøgelse blandt
gæster på TRANSPORT 2011 perspektiveres af findings fra en lignende undersøgelse
blandt tyske chauffører.
Kapitel 4 vedrører konceptgenerering og beskriver derfor arbejdet i de to workshops på
ITD, hvor formålet var at generere viden om branchevilkår samt afdække udviklingspotentiale for et muligt e-læringskoncept. I de to workshops gennemførtes en række
øvelser, hvis resultater blev styrende for udviklingsarbejdet.
Kapitel 5 redegør for begrebet mobillæring og udfolder eksempler på forsknings- og
udviklingsprojekter med mobile e-læringsforløb i transportsektoren og erfaringsdannelse som følge heraf.
Kapitel 6 beskriver processen fra præsentation af firefasemodellen i første workshop
som grundlag for udvikling og design af en applikation, og omhandler således konceptgenereringen for applikationen, dens opbygning samt indhold.
Kapitel 7 vedrører afprøvningen af applikationen og indeholder forarbejdet med forberedelse af testbrugere samt instruktion. Derpå følger dokumentation for testfasen i form
af interviews med testbrugerne. Kapitlet summerer deres erfaringer i en samlet refleksion og analyse med anbefalinger til re-design.
Kapitel 8 fremstiller udviklingspotentialet ved apps ved at betone en række karakteristika ved transportsektoren, som i nogen grad kan findes afspejlet i dele af sundhedssektoren. Muligheder for overførsel af konceptet til dette fagområde skildres. Desuden
samles trådene ved igennem et metablik at gennemgå app’ ens mulige fortrin og ulemper i relation til indfrielse af målsætninger for udviklingsarbejdet i den konkrete case,
herunder brugerinddragelse.
Kapitel 9 tilbyder en konklusion på projektet – udvikling af en køre hviletids app til
transportsektoren – og en opsamling på næsten to års udviklingsarbejde.
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2.

Kontekstualisering
I det følgende kapitel vil vi på baggrund af desk research af branchen og dens muligheder, samt vilkår for kompetenceudvikling, udfolde vores argumentation for, at vi finder netop transportbranchen interessent i forhold til ELYKs målsætning.
4

Lovgrundlaget for regulering af køre hviletid og udbydere af kurser i køre hviletid beskrives i kort form.
Uddannelsesudbyderne præsenteres med henblik på at skaffe et samlet overblik over
markedet for de køre hviletidskurser, som dannede baggrund for det samlede arbejde
med casen og som var en del af vores informationsgrundlag for spørgerammen til
spørgeskemaundersøgelse på TRANSPORT 2011.
Kapitlet afrundes med et rids af den medieopmærksomhed, som køre hviletidsbestemmelserne var genstand for i 2011.

2.1

Vilkår for kompetenceudvikling i transportsektoren
Transportbranchen består overordnet set af følgende tre virksomhedsgrupper: Godstransportvirksomheder, lager og godskonsolidering samt rutebil og turistkørsel (Dagnæs og Thaysen 2007:2). Samlet beskæftiger lastbiltransporten over 54.000 personer.
Fokus i denne rapport vil være på vejgodstransportbranchen, der beskæftiger følgende
faggrupper (Gleerup m.fl. 20105):
 Lagermedarbejdere – læsser og aflæsser lastbilerne (lagrer varer ind og ud).
 Chauffører – transporterer gods fra afhentningssted til leveringssted.
 Disponenter/speditører/kørselsledere – ekspederer ordrerne, tilrettelægger ydelser
og leder chaufførerne.
 Funktionschefer, som kan være ledere for områder som medarbejdere, it og økonomi. Kørselslederen er også en funktionschef.
 Virksomhedslederen/direktøren – også kaldet vognmanden.
Transportbranchen er valgt af flere grunde:


Som nævnt har Region Syddanmark en høj koncentration af transportvirksomheder
– flertallet af disse er SMV som er placeret i yderområderne.

 Branchen er meget følsom over for en række af de udfordringer, som små og mellemstore virksomheder oplever i disse år. Det gælder internationalisering (hvor eksporten udgør en stigende del af omsætningen), fastholdelse af konkurrenceevne,

4

’Køre og hviletid’ gengives køre/hviletid, køre- og hviletid, køre-hvile-tid og endelig køre hviletid. I nærværende rapport er valgt: Køre hviletid .
’Bestemmelser’, ’regler’ o.a. anses som suffikser, fx køre hviletidsbestemmelser, undtaget er dog køre hviletids app.

5 Afsnittet ”Et branchespecifikt eksempel” af Dorthe Carlsen og Trine Fredskild i ELYK rapport 1 (Gleerup m.fl. 2010) danner baggrund for det
følgende afsnit om vilkår for kompetenceudvikling i transportbranchen.
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rekruttering af arbejdskraft, store krav til service og omstillingsparathed, samt
manglende ressourcer til at udvikle deres virksomhed.
Der er altså et behov for kompetenceudvikling i transportbranchen (Gleerup m.fl. 2010;
EBST 2003b).
 Ansatte erhvervschauffører i vejgodstransport er kortuddannede og generelt ikke
brugere af voksen efter- og videreuddannelse, heller ikke transportrelateret uddannelse (EBST 2003a, Illeris m.fl. 2006). Det medvirker således til at Region Syddanmark som landsdel kendetegnes ved et gennemsnitligt generelt lavere uddannelsesniveau end øvrige landsdele.
 Der er tale om betydelige kilometerafstande mellem relevante uddannelsesinstitutioner og potentielle aftagere/brugere.
 Chaufførernes arbejdstider vanskeliggør traditionel tilstedeværelsesundervisning
(Gleerup m.fl. 2010).
 Der har fundet enkelte udviklingsforsøg med e-læring sted, herunder mobillæring,
hvilket kan medvirke til at kvalificere det videre forsknings- og udviklingsarbejde.
 Virksomhederne har behov for fleksibilitet, mobilitet og bærbarhed, hvis det skal
være lettere og mere overkommeligt at gennemføre kompetenceudviklingsforløb for
medarbejderne. Fleksibiliteten kan både være i forhold til rum (arbejdsrum, institutionsrum, hverdagsrum) og tid (arbejdstid, uddannelsestid, hverdagstid). Dermed indikeres en bevægelse, hvor læring går fra at være en centralt organiseret aktivitet til
i højere grad at være et individuelt tilpasset projekt eller forløb.6 I forhold til disse
betragtninger er transportbranchen eksemplarisk pga. chaufførernes særlige arbejdsbetingelser: Bestemmelsesfastlagte kørselstider og ligeså hvileperioder.
Chaufførerne har derfor tidslommer ind imellem, der formodentlig åbner for læringsmuligheder, hvis disse vel at mærke designes til de særlige arbejdsvilkår.

2.2

Køre hviletidsbestemmelserne
Køre hviletidsbestemmelserne eller køre hvileregler, som det også benævnes, afgør,
hvor lang tid en fører af en lastvogn eller bus må køre, holde pauser og hvil, samt
hvordan føreren skal forholde sig ved fx force majeure. Styringsdokumentet er bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre hviletid.
Det, som legitimerer og nødvendiggør branchetilpassede tilbud af kurser, samt regulerer indholdet af kurserne, er:
 Bekendtgørelsen om køre hviletidsbestemmelserne.
 Bekendtgørelse om udstedelse af fartskriverkort.
Køretid og hviletid er EU-regler, som gælder for alle EU-medlemslande samt EØSlande ved kørsel i EU- og EØS landene. EU-reglerne fremgår af forordningerne (EF)
nr. 561/2006 (reglerne om køre- og hviletid) og nr. 3821/85 (reglerne om kontrolappa-

6

I begyndelsen af ELYK foretog klyngefacilitatorerne en undersøgelse blandt en række uddannelseskonsulenter på bl.a. Roskilde Erhvervsskole.
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rat), som pr. 1. maj 2006 og 11. april 2007 delvist er ændret ved forordning (EF) nr.
561/2006.
Reglerne regulerer endvidere installering og eftersyn af kontrolapparatet og i overensstemmelse med AETR-overenskomsten (Accord européen sur les transports routiers)
omhandlende kørsel til, fra eller igennem Europa. Desuden regulerer reglerne betjening af kontrolapparatet (tachografen), opbevaring af registrerede oplysninger, samt
7
udlevering af oplysninger til politiet.
Uddannelse eller kursus i køre hviletid er ikke lovpligtigt, men kendskabet til køre hviletidsbestemmelser påhviler vognmænd, der således er ansvarlige for, at deres personale er tilsvarende ajour.
Et eksempel på en køre hviletidsregel er færgereglen, der både systematiserer ombord- og frakørsel til/fra færge eller tog, samt krav til hvil.

2.3

Kurser i køre hviletid og uddannelsesudbydere
Kurser i køre hviletid, som disse tilbydes af interesseorganisationer og medlemsvirksomheder, er ikke omfattet eller reguleret af det officielle uddannelsessystems
overordnede målbeskrivelser. Der er ingen optagelsesbetingelser, ingen krav om gennemførelse, ligesom kurserne ikke meriterer eller udløser løntabs- eller transportgodtgørelse. Undtaget herfra er det obligatoriske EU-kvalifikationskursus vedtaget i EU i
2003 og efterfølgende indarbejdet i medlemslandenes lovgivning. I Danmark har reglerne haft virkning fra og med den 10. september 2009. Kurset skal gennemføres hvert
femte år af alle nuværende og kommende chauffører. Varighed fem dage.
Der kan således ikke bestemmes lærings- og kompetencemål i gængs forstand. Målet
for gennemførelse kan bedst beskrives som ’hjælp til selvhjælp’. Det vedrører således
viden om og indsigt i tolkning samt udlægning af temaer i ’gråzonen’, samt praktisk
færdighed i at betjene tachografen = kvalifikation. Eller som dette udtrykkes af underviseren på ITD-kurset: Beskyttelse af chaufførerne samt en støtte til vognmænd for så
vidt, at bestemmelserne bliver til en del af et ’naturligt tankesæt’ og ikke en hæmsko i
hverdagen. Et af kursets budskaber er, at kontrollen stedse skærpes med efterfølgende store konsekvenser for chauffører og vognmænd, hvis reglerne ikke overholdes.
Uddannelsesudbyderne, som omtales nedenfor, henvender sig til medlemmerne af
transportbrancheorganisationerne med et nærmere bestemt uddannelses- og kursussortiment, herunder kurser i køre hviletid. Til brug for en kortlægning af hvem, der udbyder køre hviletidskurser, er der søgt på VEU centre, i Uddannelsesguiden og i VIDAR.

2.3.1

’Vejgodstransport’ - AMU
Med relation til kursustypen arbejdsmarkedsuddannelse er følgende lokaliseret: Vejgodstransport - Den fælles kompetencebeskrivelse (FKB-nr.: 2224). Forventeligt vil
udbydere af denne kursustype (AMU) være ihændehavere af en skolegodkendelse og
7 http://www.politi.dk/da/borgerservice/Fardsel/tunge_koeretoejer/om_omraadet
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dermed en fælles kompetencebeskrivelse, hvorunder de enkelte kurser rubriceres til
indberetning/afvikling. Dette sker eventuelt i samarbejde med lokale VEU centre.
Det har dog ikke været muligt at lokalisere et specifikt udbud med titlen ’køre-hviletid’ til
målgrupperne i transportsektoren. Derimod var det muligt at finde eksempler på udbud,
hvor temaet køre hviletid indgår. Eksemplet i faktaboksen er fra hjemmesiden Uddannelsesguiden.
Navn: Vejgodstransport
Type: Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed: Få dage til 6 uger
Adgangskrav: Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi: Deltagerbetaling 590 - 880 kr. pr. uge. Mulighed for VEU-godtgørelse

FKB-nr.: 2224
Figur 1: Faktaboks fra www.ug.dk 15. februar 2010
Om kurset og dets indhold hedder det:
Kurserne inden for vejgodstransport giver først og fremmest forudsætninger for godskørsel med lastbiler og varebiler, fx distribution, entreprenørkørsel, fragtmandskørsel og kørsel med container eller særlige transporter
af fx tømmer og biler. Men du kan også få viden om planlægning og logistik for kørselsledere og disponenter. Du lærer at vurdere behovet for vedligehold og reparationer af materiel. Du kan planlægge din rute og benytte
navigationsudstyr, og du kan køre sikkert.
Du får kendskab til alle de regler, der regulerer området, vedr. håndtering
af gods, færdsel, køre- og hviletider, arbejdstid mv., og du får indsigt i
energi- og miljørigtig transport. Nogle kurser giver dig viden om dit ansvar
i forhold til driftsøkonomien. På andre lærer du at yde kundeservice og
sikre kvalitet i virksomheden. Kurserne henvender sig især til godschauffører, chaufføruddannede eller personer med anden faglig uddannelse
bag sig.8

2.3.2

Transporterhvervets Uddannelser - TUR
TUR fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse og erhvervsuddannelse
til transportområdet, der udbydes på næsten 40 uddannelsessteder landet over. TUR
ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en interesseorganisation, der har som sit formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser over for de offentlige uddannelsessystemer.
TUR har i et samarbejde med politi og en række af transportbranchens organisationer
udarbejdet tre pjecer om brug af den digitale fartskriver, tachografen.
8 http://www.ug.dk/Uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/transporterhvervene/vejgodstransport.aspx
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Pjecerne giver information om de grundlæggende ting, som er relevante for chaufførerne og for vognmændene.9
Organisationen bemander de rådgivende udvalg, som er nedsat i henhold til lovgivningen, og her har TUR et særligt fagforum for trafikadfærd.
TUR tilbyder selv en kursus- og uddannelsesrække, tværgående kurser, for fagskolernes undervisere og administrative personale. Kvalificeringen af faglærere, der underviser i køre hviletid er på organisationens dagsorden.
Derudover tilbyder TUR Forlag forskellige relevante hæfter, bøger og miniguides som
”Digitalt kontrolapparat”, skrevet til alle chauffører, der bruger digitalt kontrolapparat
dvs. tachograf i det daglige arbejde, og det er endvidere muligt at købe sig til prøver i
grundlæggende kvalifikationer via nettet, eksempelvis en køre hviletidstest.

2.3.3

Transport Uddannelses Centeret - TUC
TUC A/S er en del af et samarbejde under betegnelsen TUC DK (Transport Uddannelses Center Danmark), som har fokus i en kundedrevet tilgang til kursusudbud på nationalt plan. Transportuddannelserne hos TUC DK omfatter brancheområderne taxi, bus
og gods, samt et stort udbud af relevante transportuddannelser.
TUC er godkendt udbyder af AMU-uddannelser og havde i 2008 20.000 kursister. TUC
beskriver selv denne konstellation af transportuddannelsescenter og jobcenter som
unik i Danmark, og formålet er, som det udtrykkes, et … ”fokuseret samarbejde omkring den enkelte kursist, arbejdsmarkedet og ikke mindst kunden TUC ønsker at være
[…]kundedrevet i alt hvad vi laver!”10

2.4

Debat om køre hviletid i medierne
Det har ikke været uden betydning for arbejdet i dette projekt og dermed konceptudviklingen, at emnet køre hviletid blev højaktualiseret i 2011. Det har medvirket til at
understrege branchens allerede beskrevne udfordringer med at navigere i regeluniverset. Vi har i den anledning skønnet det nødvendigt at give et kort rids af medieopmærksomheden. Medieopmærksomheden har samtidig skærpet forskernes opmærksomhed på at agere som partnere i og som undersøgere og formidlere af resultater fra
et udviklingsprojekt, herunder vilkår og dimensioner som konditioner for konceptet, ikke
som interesseindehavere i forhold til de rejste problemstillinger om køre hviletid.
Foranlediget af påståede vanskeligheder med de gamle køreskivers afløser – den digitale tachograf – og lovovertrædelser i transportbranchen dokumenterede DR i to udsendelser i serien ’Bag Facaden’ den 27. januar og 24. februar 2011 massive overtrædelser af regler for køre hviletid og manipulation med tachografer ved hjælp af magneter.

9 http://www.tur.dk/neobuilder.2005062010207829000017698.html lokaliseret 15. 02. 2011
10 http://www.tucas.dk/Om-os.3943.aspx og http://www.tucas.dk/Vores-historie.3958.aspx
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I den efterfølgende periode afstedkom de to udsendelser vedrørende navigation i …
den vildtvoksende regeljungle… som Anders Jessen11, sektionsleder ved ITD, beskriver dele af regelsættet på brancheorganisationens hjemmeside 21. marts 2011, vekslende omtale i dagspressen.
Snyd og forseelser gav også genlyd på fagmessen TRANSPORT 2011, hvor en paneldebat med temaet køre hviletidsbestemmelser og politikontrol havde deltagere fra
branchen, herunder ITDs direktør, politikere, aktører og interessenter og nød stor bevågenhed fra messens gæster og besøgende.
ITDs kampagne ’Han er for Tung’ foranledigede yderligere medieomtale og en gentaget trafikpolitisk opmærksomhed på hastighed og ’elefantoverhalinger’.
I uge 34, 2011 valgte TV Syd under overskriften ’Chauffører spiller bevidst hasard med
menneskeliv’ at tage hul på emnet og satte spot på overtrædelser af hviletid i tre aftenudsendelser. Chauffører, politi, vognmænd og politikere fik alle taletid.
Senest har ITD 14. oktober 2011 valgt at sætte fokus på vejkontroller, hvis formål er at
afsløre overtrædelser og fejlbehæftede vogntog. ITDs sektionsleder Lars Nielsen efterlyser … en mere sammenhængende og samarbejdsorienteret tilgang til kontrollerne fra
politiets side…, således at de få, som det udtrykkes, der snyder bevidst, ikke tegner billedet af de mange, der overtræder reglerne grundet … manglende viden eller fokus.

11 Anders Jessen er udpeget som medlem af Transportministeriets regelforenklingsgruppe.
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3.

Teori og metode
Kapitlet beskæftiger sig med begreberne brugerdreven innovation og designbased research. Centralt er en opmærksomhed på, at nyudvikling kan tage udgangspunkt i
brugerønsker frem for alene erhvervslivets behov for forfinelse af eksisterende teknologi eller design (Rosted 2005).
ELYK-forskernes indplacering i design og konstruktionsfaser beskrives og udfoldes i
afsnittet om Design Based Research under anvendelse af firefeltsmodellen.
Fra Design Based Research bevæger de teoretiske refleksioner sig til globaliseringsstrategiens indbyggede læringsforpligtelse og de seneste tiårs stadig stærkere fremhævelse af nødvendigheden af samt behovet for vedvarende at være ’i lære’ eller lærende, såvel uformelt som formelt, i skolen og på arbejdspladsen. Et øget læringsbehov har fremkaldt tilsvarende øget opmærksomhed på den lærende og på voksenlæring eller – uddannelse, samt hvad voksenlæring nærmere bestemt er for en størrelse.
Mezirow (2000) forstår voksenlæring således: Adult education may be understood as
an organized effort to assist learners who are old enough to be held responsible for
their acts to acquire or enhance their understandings, skills, and dispositions (Ibid: 26).
Kapitlet inddrager afslutningsvis læring på arbejdspladsen i relation til lastbilen som
chaufførens ’klasseværelse’.

3.1

Brugerdreven innovation og Design Based Research
Afsnittet omhandler brugerdreven innovation som begreb og i relation til didaktisk design. Efterfølgende beskrives Design Based Research (Coob m.fl. 2003), hvis principper har inspireret vor metodiske tilgang og teoretiske afsæt. Afsnittet rundes af med en
beskrivelse af ELYKs fire-felts model og de iterative processer knyttet til modellen.

3.1.1

Brugerdreven innovation
Metodisk set arbejder vi med udgangspunkt i brugerdreven innovation. Begrebet innovation henter sin betydning fra det latinske begreb innovatio, som betyder fornyelse.12
Betegnelsen ”brugerdreven innovation” blev introduceret i 1970’erne af Eric von Hippel, som understregede brugernes dominerende rolle i innovationsprocessen, og han
fremhævede senere de såkaldte ”lead-users” som udgangspunkt for innovationsprocessen (von Hippel 1986).
Traditionelt er brugerdreven innovation blevet brugt om udviklingen og indførelsen af
nye idéer, produkter eller tjenester, men bliver også i stigende grad brugt omkring indførslen af nye processer eller arbejdsgange i virksomheder. Hvor innovation traditionelt
har handlet om at præsentere nye produkter eller designs for brugerne, så er grundstenen i brugerdreven innovation, at inddrage brugerne i alle udviklingens faser, fordi
man ønsker at høste fordelene ved at have adgang til brugerne og disses forslag, ideer, forestillinger m.v. igennem hele udviklingsforløbet.

12 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=innovation&search=S%C3%B8g
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I denne rapport har vi fokus på innovation i betydningen indførelsen af et nyt didaktisk
design.
Didaktik forstås ofte som de praktiske tilrettelæggelsesprocesser, der er forbundet med
undervisning og læring i formelle læringskontekster, det vil sige i henhold til bekendtgørelsesfastlagte curricula og inden for uddannelsesinstitutioner. Mere bredt anskuet kan
didaktik også vedrøre refleksioner over undervisningens metode, midler, læringssyn,
indhold, aktører og forløb. De didaktiske spørgsmål handler dermed om, hvem der skal
lære hvad, hvordan, hvorfor og hvornår (Andreasen, Meyer & Rattleff 2008: 9-10).
I denne rapport er fokus på den brugerdrevne innovationsproces bag udviklingen af et
nyt didaktisk design. Indledningsvis afdækkes gennemførelsen af et traditionelt ikke
bekendtgørelsesfastlagt, formaliseret tilstedeværelseskursus, men i tilrettelæggelsen
af det nye didaktiske design bevæger vi os uden for en formel læringskontekst. I udviklingen af et digitalt læremiddel til en mere uformel læringskontekst er ovenstående didaktiske spørgsmål dog stadig relevante og vil således også blive inddraget i udviklingen af det nye didaktiske design.

3.1.2

Design Based Research (DBR)
I Design Based Research anvendes design eksperimenter som afsæt for forskning og
udvikling, og det bærende princip er, at forskere aktivt medvirker i forbedring, vurdering
og re-design af artefakter og de kontekster, hvori læringen skal udfolde sig. Forskerne
iagttager altså praksis, men deltager også i formning af praksis.
Derudover bygger DBR på følgende principper:
Konteksten har betydning for læring (Lave & Wenger 2003, Wahlgren 2010, Elstrup &
Høyrup Petersen 2009). I analysen skal derfor indgå overvejelser omkring setting (hvor
er vi; skole/arbejdsplads mv.), læringsmiljø, deltagerforudsætninger (Gynther 2011).
Deltagerne er værdifulde partnere
De skal derfor inddrages i alle faser af udviklingsprojektet; problemidentifikation, løsningsforslag, afprøvning og re-design (Gynther 2010).
Designprocessen er iterativ
Analysen i en iterativ proces handler om at mindske forskellen mellem det intenderede,
det implementerede og det realiserede design (den måde det reelt anvendes af brugerne). Til det formål gennemføres serier af forløb med afprøvning i praksis, evaluering
og re-design af prototypen.
Design Based Research er praksis– og teoriorienteret
Designeksperimenter udføres ikke bare med det formål at forbedre praksis, men også
med det formål at videreudvikle de teorier, som lå bag designet. Målet er at udvikle designteorier, der forklarer, hvorfor noget virker, og hvordan det måske vil blive adapteret
i nye kontekster. De udviklede teorier skal adressere de problemer, som praktikere oplever i deres daglige arbejde, og værdien af teorierne afhænger derfor af, hvordan
principper og teorikoncepter kan informere og forbedre praksis (Cobb, 2003, Gynter
2011). DBR har altså et dobbelt mål - at forstå og udvikle praksis.
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3.1.3

ELYKs firefasede innovationsmodel
I ELYK tager vi udgangspunkt i følgende firefasede innovationsmodel, som illustrerer
forskningsprocessen og samtidig viser, hvordan brugerne inddrages i hver fase. Disse
fire faser tænkes som iterative processer (Gynther, 2010).

Figur 2: ELYK firefeltsmodellen

I fase 1 ”Kontekst” er målet kontekstanalyse, dvs. opbygning af domænekendskab og
problemidentifikation. I denne første fase benyttes en række klassiske etnografiske
metoder til at opnå dette domænekendskab.
Vi har således gennemført observationer af undervisningen (køre hviletidskursus) i den
nuværende form og foretaget interviews med deltagere og undervisere. Derudover har
vi søgt domænekendskab ved bl.a. at screene transportsektorens medlemsvirksomheder for identiske undervisnings- og kursustilbud, ligesom vi har søgt anden relevant information om køre hviletidsbestemmelserne på nettet.
Målet er på baggrund af kontekstanalysen at identificere, hvilke ”problemer” i praksis,
som skal danne udgangspunkt for innovationsprocessen. Frem for at omtale målet
som problemidentifikation, har vi dog valgt at udpege ”udviklingsrum” og dermed betone det fremadrettede udviklingsperspektiv. I denne fase inddrages brugerne i mindre
grad, men validerer disse iagttagelse, når processen glider over i fase 2.
I fase 2 ”Lab” er nøgleaktiviteten workshops med brugerne og målet er ”prototyping”.
Processen har i denne fase karakter af refleksioner over iagttagelserne fra første fase.
Konkret finder disse refleksive processer sted i workshop med brugerne, hvor brugerne
præsenteres for forskernes iagttagelser over deres praksis, og der gennemføres forskellige idégenereringsøvelser og idékvalificeringsøvelser igennem én eller flere workshops. Mod slutningen af denne fase lægger man sig fast på principperne for de nye
didaktiske designs, som skal afprøves i den følgende fase.
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Vi har dog i dette forløb indledningsvist bevæget os frem og tilbage mellem fase 1 og
2, så det netop har karakter af et iterativt forløb.
Fase 3 ”Intervention” er selve eksperimentfasen med afprøvning og evaluering af forløb baseret på de nye didaktiske designs. Også denne fase er i høj grad en iterativ
proces med det formål at forbedre kvaliteten af prototypen. Evalueringen handler om at
undersøge om designet er gennemførligt i en hverdagspraksis, om det er relevant for
deltagerne at bruge, om designet bevarer sin legitimitet i forhold til deltagernes artikulerede krav til designet og om det er effektivt i forhold til tid, økonomi, oplæringstærskel
mv. (Gynther 2011).
Fase 4 betegnes ”Refleksion”, og her er målet at generalisere de opnåede erfaringer.
Generaliseringen har form af både teorigenerering samt identifikation af designprincipper i forhold til en eventuel implementering i forskellige kontekster.

3.2

Læring, forandring og arbejdsliv
I ITD-casen er skolebænk og hverdagsvirkelighed søgt sammensmeltet, og denne
merge muliggøres af app’en som det læringsredskab, den lærende forventes at have
hos sig i lastbilen. Der er tale om arbejdspladslæring i den forstand, at læringsarenaen
flytter sig med den lærende, og reelt afstedkommer ’bevægeligheden’ nye læringsmuligheder, idet kørsel, hvile, lastning og ventetid sammenholdt med årstid, vejrlig, trafiksituation etc. udgør en ny kørselskontekst og kan give anledning til spørgsmål vedrørende køre hviletidsbestemmelserne. Hvad må jeg, hvad er muligt? Disse spørgsmål
vil da muligvis kunne besvares ved aktivering af app’en.
Det mobile læringsrum - førerkabinen - opsøges og befolkes ikke af andre, og chaufføren kan ikke umiddelbart henvende sig til en kollega og drøfte løsningsmuligheder på
et aktuelt problem. Han er altid alene; og det er han så alligevel ikke, for han er via
app’en i kontakt med de indirekte afsendere af indholdet (Illeris m.fl. 2004) – her indholdet i testen. Chaufføren kan aktivere app’en, når og hvor han vil (og må) og således
reelt være uendeligt lærende, når og hvor han formår.

3.2.1

Et blik på livslang læring
Livslang læring har været en integreret del af uddannelsessektorens formelle begrebssætning i mere end 20 år. Med Et Europæisk år for Livslang Læring i 1996 og Kommissionens Memorandum om Livslang Læring fra 2000 har termen fået indpas i overordnede politiske målsætninger for den europæiske og dermed den danske befolknings uddannelsesforhold.
Globaliseringsstrategien tematiserer livslang opkvalificering og konstaterer … et fælles
ansvar, at alle på arbejdsmarkedet uddanner sig livet igennem (UVM 2007:8). Herigennem understreges det, at uddannelse ikke længere anses for forbeholdt en afgrænset skoleperiode på tilværelsens livsbue.
Men læring i vidensamfundet indebærer forandring. Og med forandring følger ofte ubalance og disharmoni, der er betingelser i en moderne verden og i henhold til Jarvis …
fuel for the fire of lifelong learning... (1992:84).
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Mennesket søger ekvilibrium (Elster 1998:66 refererer Tesser & Achee 1994) men evig
balance og overensstemmelse er slet ikke befordrende for læring, hvis vi skal tro Jarvis
(1992). Disharmoni er netop den paradoksale præmis for læring (Ibid.:83), eller forstyrrelser, som Illeris (2006) benævner det. Vi skal så og sige udfordres, og vi skal i hvert
tilfælde handle for at lære (Wahlgren 2010).
Læring og læreprocesser, betingelser og barrierer har optaget og optager til stadighed
et stort felt af teoretikere hvis bidrag – firkantet sagt – er formet af tilhørsforholdet til
forskellige videnskabelige anskuelser. Overordnet kunne man således tale om, at læring forstås som på den ene side en absolut individualpsykologisk størrelse og på den
anden side en social disciplin, der kan finde sted i særlige afgrænsede praksisfællesskaber (Wenger 2006). Særligt det sidste kan findes fremhævet i forbindelse med læringens nutidige samfundsøkonomiske implikationer og krav om videnstilegnelse med
vægten lagt på særlige mål for læring Illeris (Illeris m.fl. 2004, Illeris 2006).
At lære er en personlig virksomhed, der i lyset af globalisering og markedsmekanismer
har udviklet sig til en omfattende vidensindustri (Merriam & Caffarella 1999).
Uddannelse eller læring er ikke kun for livet, men må iagttages som en forventning til
borgeren om uophørligt at lade sig opkvalificere tilværelsen igennem og ikke mindst i
hele arbejdslivet. Arbejdsmarkedsforhold og samfundsperspektiv bliver præmisser for
den lærende arbejdstager frem mod pensionsalderen. Læring er pligt ikke blot passion.
Passionen er ikke nødvendigvis fordampet, men pligten til at lære er en ubetvivlelig
kondition og formålene er at fastholde et arbejde, at udvikle en karriere eller udvide
ens egen konkurrencedygtighed i kampen om at være synlig som kompetent arbejdstager.
Pligten og dermed en udløsende mulig faktor for uddannelsesdeltagelse har optaget
blandt andre Blaxter og Tight (1995). I et review præsenterede de en række amerikanske forståelser af voksne som lærende og voksnes bevæggrunde for at påbegynde eller acceptere igangsætning af uddannelse. De mener at kunne kompilere iagttagelserne i tre hovedgrupper. Først og fremmest er det muligt at se en række identiske, genkendelige mønstre og træk for voksne, som vælger uddannelse/påbegynder uddannelse. Dernæst tyder meget på at uddannelsesdeltagelse forekommer/iværksættes i forlængelse af en form for overgang (transition), og endelig at begivenheder eller vendepunkter synes at have gået forud for uddannelsesdeltagelse.
Målsætningen om livslang læring er også blevet mødt af kritik. Hvor det arbejdende
menneske i efterkrigstidens Europa bl.a. kan beskrives som styret af sociale kræfter tradition og sædvane – samt forventet anciennitet, honorering, livslang ansættelse og
fast arbejdsindhold -, har de seneste årtier budt på en kravsinflation om konstant at
være på forkant - eller at blive hægtet af. Der er kun én måde at sikre sig et plads i lyset - det er ved livslang læring ... [der] forfølger den enkelte - man har aldrig fred,
(Thyssen 2000).

3.2.2

Læring og arbejdsliv
At voksne går på eller i skole af egen drift efter arbejdstid og som en lidenskab for fx
sprog, er intet nyt fænomen. Det er nødvendigheden af bestandig at være ajour heller
ikke, men nyt er det, at læringen kan tilbydes – skolen kan holdes - alle steder og på
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alle tider, fx i løbet af arbejdsdagen og fx som led i en overordnet virksomhedsstrategi
om at være en lærende organisation (Senge 1990).
Læring i arbejdslivet/læring som en kondition for arbejde kan findes i flere fremstillinger, der tillige betjener sig af forskellige forholdsord: Læring på eller i arbejdet.
Læring i arbejdet er jf. Andersen & Hansen (1999) resultater af læreprocesser som
iværksættes med henblik på at løse et produktivitetsproblem. Læring bliver da en del af
individets bevidsthed, og kommer organisationen til gode, så længe den pågældende
er aktør i forhold til virksomheden, eller med Illeris (red. 2002) så længe den faktuelle
læring er umiddelbart anvendelig for arbejdslivet. Læring i arbejdet forudsætter tillige
rum for refleksion (Krog 2010).
Læring på arbejdet er iflg. Andersen & Hansen den personligt udviklende integrerede
del af læreprocessen, den egentlige kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling er
blevet det nye mantra og udelukker ikke som sådan en klassisk læringstaksonomi,
men forudsætter til gengæld at individet er evigt modtagelig og omstillingsparat (Illeris
m.fl. 2004).
Jørgensen og Warring (in Illeris (red.) 2002) breder Andersen og Hansens redegørelse
ud og beskriver læring på arbejdspladsen som en flerdimensionel og sammensat proces, hvor såvel individets motivation, virksomhedsbehov, medarbejderens subjektive
interesse, som engagement i arbejdet, er delelementer.
At lære på og i arbejdet må følgelig forstås som at lære funktioner på arbejdet og at
lære, hvem man selv er i en dynamisk relation derimellem (Illeris (red.) 2002, Jørgensen og Warring in Illeris (red.) 2002).
Udover læreprocessen er læringens omgivelser - fremstillet som læringsrum - betydningsbærende for den lærende. Således forstår Bottrup (2001) læringsrum som de muligheder og begrænsninger medarbejderne har i det daglige arbejde for at lære. Det
kan dreje sig om formaliserede, bevidste læringsforløb og mere uformelle, muligvis ikke bevidste, men kontinuerlige læreprocesser. Læringsrummet befinder sig i spændingsfeltet mellem de ydre rammer for læringsaktiviteter – såvel organisatoriske som
samfundsmæssige – og den konkrete subjektivt forankrede fortolkning, prægning og
forvaltning af disse rammer.
Jørgensen og Warring (2002) opererer i deres forståelse med begrebet læringsmiljø og
begriber læring som materielle og sociale omgivelser i samspil med den måde, hvorpå
medarbejderen møder den faktuelle læringsmulighed. Der kan være tale om såvel intenderet, som ikke-intenderet læring. Jørgensen og Warrings tilgang synes at befinde
13
sig i umiddelbar nærhed af eller som delvis uddybning af Bottrups forståelse.
Den ikke intenderede (utilsigtede) læring på arbejdspladsen er i visse sammenhænge
fremhævet for sine kvaliteter. Denne læring finder givetvis sted, eventuelt som ’tilfældig
læring’, og må jf. (Illeris m.fl. 2004), betragtes som sammenfaldende med uformel læring.

13 Dele af afsnit 3.2.2. har som kilde: Arbeidsplassen som læringsrom, Thaugland og Gerner Wohlgemuth 2002, upubl.
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Lovprisningen af uformel læring og dens kvaliteter skal ifølge Illeris m.fl. formentlig finde sin forklaring i politiske og samfundsøkonomiske ambitioner om at forskyde dele af
den formelle læring over til arbejdspladsen, til praksis. Arbejdspladsen er dog ikke
nødvendigvis altid helt parat til at agere læringsrum, blandt andet fordi det opfattes
som rutineforstyrrende i en almindelig hverdag at skulle sætte tid af til at lære eller at
sætte tid af til at lære at lære.
Arbejdspladsens eventuelle betænkelighed ved at igangsætte formel intenderet læring
uden for kontekst kan have en anden årsag, nemlig transfer-spørgsmålet; kan læring
fra skolebænken overføres til hverdagsvirkeligheden?

3.2.3

Læring og arbejdsliv, motivation og dimensioner
Uddannelsesforventninger, læring for og i arbejdslivet og den voksne som evigt videns
opsøgende kan ikke anskues uden begrebet motivation. Følelsen af at være motiveret
er et personligt anliggende. Motivation indbefatter kognitive og affektive forbindelser
som initiativ, gåpåmod, åbenhed, dynamik og nysgerrighed - en række intrapersonelt
styrede forudsætninger for at læring kan finde sted (Jerlang og Jerlang 2001).
Motivation er ikke konstant og er umulig at afgrænse, men må jf. Elsborg & Høyrup Petersen (2009) forstås dynamisk og som afhængig af konteksten.
Illeris (2006) udfolder sin læringsforståelse og deri motivationsspørgsmålet gennem tre
dimensioner: Indholdsdimensionen, drivkraftdimensionen og samspilsdimensionen.
Indholdet kan jævnføres til køre hviletidsbestemmelserne, dvs. objektet, drivkraften eller den psykiske energi - lysten til at lære - er konstellationen af vilje, følelser og motivation. Samspilsdimensionen udgøres af virksomhed og deltagelse, hvor fx arbejdsgruppen er et rum for kommunikation i én del af livsverdenen og systemet kan betragtes som rammesættende for de meningsforhandlinger, som finder sted der.
Wahlgren (2010) opholder sig ved, at et behov for at lære ikke kan anskues uden motivation for at lære og knytter følgende betragtninger til, hvad der betinger motivation:
For en klassisk læringssituation er der tale om, at den lærende skal opfatte ’stoffet’
som relevant og føle, at hans/hendes erfaringer er anvendt formålstjenligt (af underviseren), og endelig skal den lærende kunne se formålet med at mestre akkurat dette
’stof’ og have overblik over samt acceptere målet.
Wahlgren gør gældende, at såfremt den lærende har medvirket i målfastlæggelsen og
har tillid til egne evner i læringssituationen, synes det at skærpe motivationen, ligesom
høje mål synes at motivere mere end flydende omskrivninger, som fx at yde noget mere (Ibid.:92). Læringsudfordringerne må dog ikke være for uoverskuelige eller for banale (Illeris 2006).

3.3

Det praktiske metodiske arbejde i casen
I dette afsnit præsenteres en række af de praktiske metodiske greb, vi har foretaget for
dels at opnå et domænekendskab og dels at fremstille et koncept for kompetenceudvikling i samspil med ITD.
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Indledningsvis er foretaget et review af transportbranchen og dens tilhørende interesse- og medlemsorganisationer. (Review kan læses i bilagsmaterialet til nærværende
rapport).
Herefter præsenteres afdæknings- og udviklingsarbejdet i form af observationer, interviews, resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse, gennemført på messen TRANSPOR,T samt en række workshops. De forskellige workshops omtales kort, men er udførligt beskrevet senere i rapporten her.
Endelig følger en kort beskrivelse af et besøg på Center for Specialundervisning for
Voksne med henblik på undersøgelser af mulige kompenserende hjælpemidler.

3.3.1

Observation af køre hviletidskurset
ITD tilbyder sine medlemmer et specialdesignet kursus i køre hviletid. ITD afgør det
konkrete kursusindhold med udgangspunkt i bekendtgørelserne, og medlemmernes
egne fortællinger om vanskeligheder med tolkning og forståelse. Endvidere indbygger
kurset emner baseret på det, som ITD konsulenterne melder tilbage til underviser, og
som vedkommende underviser erfarer i sit arbejde.
Målgruppe for ITDs kursus er kørselsledere, vognmænd og disponenter (andet administrativt personale), samt chauffører, og undervisningen finder sted i ITDs egne lokaler.
Undtagelsesvis afvikles kurset rekvireret og forlægges da til den rekvirerendes forretningslokaler. Tidsrummet er efter arbejdstid, også lørdage, og varigheden er ca. ½ dag.
Observationen af ITD’s køre hviletidskursus ved ITDs underviser fandt sted på ITD, 10.
oktober 2010. Observatør Anna-Britt Krog. Noter var støttet af en guide, og efterfølgende renskrevet i samarbejde med Ulla Gerner Wohlgemuth, der har færdigredigeret
observationsresultatet.
Kursusdeltagerne udgjordes af fem udefrakommende og ITDs adm. direktør som observatør. Deltagerantallet var denne dag således forholdsvis lavt på grund af fem sygemeldinger. Deltagerne var disponenter, kørselsledere og vognmænd. Alle havde forud for kurset haft en fuld arbejdsdag.
De første 1½ time af kurset er optaget på video. Der er tale om sekvenser fra begyndelsen og efterfølgende enkeltsekvenser. Et kamera var placeret i lokalets bageste ende. Alle deltagere var indforstået med optagelsen og dens formål.
Undervisningslokalet fremstod nyt med højt til loftet og loftlys. Underviser var placeret
ved et skrivebord. Til rådighed var lærred til PowerPoint, og flipover til brug for noter
ved højre side, samt en søjle med digitale tachografer.
Undervisningsformen var en blanding af konfrontationsundervisning, gruppearbejde og
diskussion. Undervisningen var i nogen grad præget af et mesterlærerprincip/faglig
konsulent, hvor underviser i kraft af sin fortid som vognmand stillede sig til rådighed
som ligestillet i forståelsen/omsætningen af køre hviletidsreglementet, således at
vognmændene undgår eller begår så få ansvarspådragende fejl som muligt.
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En eventuel betydning af tilstedeværelsen af ITDs administrerende direktør og deraf
mulig indflydelse på undervisningsforløbet er noteret som en faktor, der dog ikke kan
testes.
3.3.1.1 Observation – komprimeret gengivelse
Kl. 17.00 – 18.30

Konfrontationsundervisning.

kl. 18.30 – 18.50

Spisepause (man går efterfølgende i gang til tiden).

kl. 18.50 – 19.20

Materiale udleveredes til gruppearbejde. Underviser beskrev de
forskellige tachografer (3 modeller)

Kl. 19.20 – 20.20

Der blev arbejdet i to grupper med opgaver.

Kl. 20.20 – 21.00

Opgaverne blev gennemgået.

Underviser indledte med målsætning for kurset og en redegørelse for, at kurset også
har til hensigt at tjene som beskyttelse af chaufførerne under henvisning til, at bestemmelserne kan være rigide og vanskelige at forstå/tage i brug. Underviser præsenterede sig selv og aftenens program samt inviterede til, at man løbende skulle spørge
ind og deltage i diskussionen. Deltagerpræsentationen fulgtes af en kortfattet fremstilling af bekendtgørelsen for køre hviletid i form af et introducerende spørgsmål: Hvorfor
bliver køre hviletidsbestemmelser svære at overholde?
Underviser knyttede sine indlæg til den faktiske hverdag (pauser, optankning, m.v.) i en
stil, som kan beskrives teoretisk, krydret med anekdoter og praktiske eksempler. Eksempelvis debatteredes det, hvad man forstår ved en pause i forhold til køretid og et
begreb, som hedder ’andet arbejde’. Underviser definerede pause som udelukkende
rekreation.
Øvrige emner i samme tidsrum var: Kørselsperiode – hvad forstår man ved det? Den
skærpede kontrol, hvad indebærer den? Regel om 45 minutters pause dagligt blev
gennemgået. Derefter en gennemgang af regulært dagligt hvil kontra reduceret hvil,
hvor underviser understregede, at stoffet er kompliceret.
Underviser introducerede herefter et eksempel på en arbejdsuge til illustration af pauser. Gennem hele kurset fastholdtes fokus på mulige misforståelser, fejltolkninger og
forkert praksis, ligesom danske versus udenlandske regler blev fremstillet som ’EU
regler’ med tolkningspraksis bundet til visse lande.
Herefter gik underviser over til ’flermandsbetjening’ (feriebusser med 2 chauffører),
hvorunder en deltager opdagede, at hans firmapraksis ikke er i overensstemmelse
med reglementet.
Sekvens om force majeure: Politipåbud om at flytte bilen ca. 50 m medfører overskridelse af køre hviletiden. Sekvens hvor underviser fremhævede ’fleksibilitet’ eller ’svævende regler’ i den gældende bekendtgørelse og betragtninger om ’tolerance’. Det blev
betonet, at det er op til den enkelte myndighedsperson at tolke og udlægge de konkrete passager i bekendtgørelsen.
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Herefter forklarede underviser om manuel registrering af rejsetid regnet fra hjemadressen., hvorfor chaufføren af og til må tage bilen med hjem, hvis køre hviletid skal overholdes.
Sekvens om aktivitetserklæring. Supplement til tachografen, hvis chaufføren fx har begået en fejl i registreringen. Tachografen har status som en patientjournal. Det, som tachografen har registreret, er sandt.
Læremidlerne var PowerPoint, tachografer og en mappe på hver deltagers bord indeholdende fx vejledninger i køre hviletid. Der var tale om meget teksttunge PowerPoint,
som supplement til undervisers tale, og flere ’stod’ længe på lærredet.
Fin stemning i lokalet. Underviser var afslappet, det hele ’gled let’, og deltagerne virkede engagerede og interesserede. Det var primært underviser, der tog initiativ til debat
ved at stille ’let provokerende spørgsmål’. Løbende snak mellem underviser/deltagere.
Gruppearbejdet engagerede alle, men det var kun i den forbindelse, at deltagerne
kommunikerede indbyrdes og samarbejdede. Deltagerne noterede og deltog alle i efterfølgende fremlæggelse (minus gruppeformand). Underviser stillede åbne spørgsmål
ved fremlæggelsen.
Undervejs i gruppearbejdet gik underviser ned til deltagerne. En deltager medbragte en
udskrift, og underviser påviste talrige overtrædelser, der vil udløse store bøder, klip i
kortet samt frakendelse. Deltageren vidste, at noget var galt, men var ikke sikker på
hvorfor. Han forklarede: ’Jeg er nødt til at have et kursus for alle chauffører (virksomheden), for jeg kan ikke forklare dem det her…– alle skal lære at samarbejde om at
overholde køre-hviletid’.14
Underviser viste herefter det nye program: Tacho-web analyse. Programmet kan administrere og afrapportere, hvilke konkrete problemer (overskridelser), der er tale om og
genere et dokument med påbud til chaufføren om fremvisning ved virksomhedskontroller. Afslutning på denne sekvens var et tilbud om vise et sidste eksempel, hvis deltagerne havde tid, hvortil de replicerede: ’Vi kan ikke sove alligevel med alt det, vi har at
tænke på’.
Underviser fremhævede til stadighed, at formålet med kurset også er at gøre det til en
naturlig ting at arbejde med og overholde køre hviletid, så man ikke bruger så meget
administrativ tid på det. Hvorvidt deltagerne savnede yderligere oplysninger ved kursets slutning, er det ikke muligt at bestemme. Men underviser tilbød sig for spørgsmål
og kontakt efterfølgende. Det fremgik af samtalen mellem deltagerne, at ITD ofte efterfølgende bruges som sparring i denne slags spørgsmål.

3.3.2

Interview underviser
Interviewet fandt sted den 24. januar 2011. Varighed: 1 time. Interviewer: Anna-Britt
Krog. Sted: FDE, Rønnede, Sjælland.

14 Det viste sig efterfølgende ikke muligt at deltage som observatør på et virksomhedsrekvireret kursus som dette.
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Underviser er 47 år, uddannet landmand og vognmand gennem 18 år. Oplyser at han
har mange og meget forskellige kurser, en mellemlederuddannelse samt en master i
ledelse. Har fungeret som mellemleder og direktør i en mellemstor virksomhed og har
undervist i 2½ år hos ITD i køre hviletid.
3.3.2.1 Interview - komprimeret gengivelse15
Indledningsvis forklarer underviser, at han er overgået til stillingen som konsulent efter
ønske.
På spørgsmål om undervisningens forløb fremhæver underviser nødvendigheden af
plads til spørgsmål… det er jo med til at åbne dialogen… Det som engagerer deltagerne er … de skal kunne se de ting, jeg siger, i deres egen hverdag.
Underviser mener ikke, han kan ændre noget i sin undervisning, men kunne dog tænke sig … at få et nyt pift af en eller anden. I fortsættelse heraf fremlægger han nogle
overvejelser om mulige form- og indholdsjusteringer. Underviser er generelt af den opfattelse, at kurset i sin nuværende model forløber udmærket. Dog kan der opstå vanskeligheder i kølvandet på deltagerspørgsmål, hvorpå der ikke kan gives entydige svar.
På spørgsmålet om læremidler forklarer underviser, at hans baggrundsviden om deltagergruppen betyder, at han søger at begrænse læsning.
Underviser mener tachografen er væsentlig, også som afveksling … tachografen er der
jo sådan lidt mere røre lidt mere praktisk i. Han ræsonnerer, at opgaverne er den største inspiration for deltagerne, for de har mulighed for at genkende situationerne. Situationerne refererer til køre hviletidsbestemmelserne, der efter undervisers vurdering ofte
fejllæses eller fejltolkes og dermed giver anledning til misforståelser, som repeteres.
Underviser henviser til brugbare og nødvendige udenadlærte retningslinjer og udtaler:
… det er måske lidt gammeldags lærdom, men et eller andet sted henne skal man
kunne nogle remser, fordi noget er totalt uvirkeligt.
Der anvendes ikke e-læringsmidler, og underviser har ikke fået henvendelser om at
implementere sådanne. Underviser har betænkeligheder gående på, om stærke deltagere vil kunne ’overhale’ svage deltagere, og at … nogen… vil blive skræmt af teknologien. Underviser er samtidig af den opfattelse, at chauffører … arbejder … meget
alene, så de har også behov for at få den der sociale oplevelse. På spørgsmålet om IT
kunne anvendes som fx læremiddelsopfølgning, svarer underviser, at … det ku’ jo i sagens natur give de svage noget plads, men han pointerer, at det ikke må være som til
køreprøve, monotont, samt at tachografen er tilstrækkelig som supplement.

3.3.3

Første og anden workshop
I samarbejde med ITD er gennemført to workshops. Disse workshops beskrives nærmere i kapitel 6, men introduceres kort herunder.
Den første workshop afvikledes i februar 2010. Udover at fastlægge deltagerkredsen i
ITD og de eksakte virksomhedsinteresser knyttet til bestemmelser for køre hviletid, var

15 Spørgeguiden kan læses i bilagsmaterialet.
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formålet at igangsætte et udviklingsarbejde af læringsmoduler eller elementer baseret
på indledende research og observation af det eksisterende køre hviletidskursus.
Workshoppen i maj 2011 havde til formål at fremlægge resultater fra enqueten gennemført på TRANSPORT 2011, og, baseret på ekstrakter herfra, samtidig at fastlægge
udviklingen af en testversion af et undervisningselement til afprøvning i sensommer/efterår. Tilstedeværelsen af repræsentanter fra ITDs medlemsvirksomheder skønnedes at kunne optimere denne fastlæggelse. Workshoppen hæmmedes af udefrakommende omstændigheder, der betød, at deltagerkredsen var stærkt indsnævret.

3.3.4

Center for Specialundervisning af Voksne (CSV)
Som et led i yderligere kortlægning af læringsbetingelser, deltagerforudsætninger og
på baggrund af drøftelser af mulige udfordringer med ’læsning’ i den første workshop,
aflagdes besøg på Center for Specialundervisning for Voksne (http://www.csv.dk/ ) i
Kolding i foråret 2011. CSV tilbyder undervisning inden for voksenspecialundervisning
og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Formålet med besøget var at afdække omfanget af tilgængelige kompenserende læremidler, som eksempelvis freewaren adgangforalle (IT og Telestyrelsen).
Adgangforalle kan downloades og installeres på enhver pc eller tablet og kontrolleres
via en skærmplaceret fjernbetjening. Adgangforalle læser tekst op, forudsat den er
marker- eller kopierbar.
CSV præsenterede derudover rækken af muligheder for at købe og installere forskelligt
software samt få anden hjælp gennem fx IT rygsækken. Eksempler på programmer til
indkøb er programmerne dictus talegenkendelse og CD ord (Mikroværkstedet).
ELYK forskerne har anvist de forskellige muligheder og blandt andet foreslået, at ITD
overvejer en ’knap’ eller et link til adgangforalle på deres hjemmeside.

3.3.5

TRANSPORT 2011
Til brug for udviklingsarbejdet – og fordi det ikke blev muligt at få chauffører i tale via fx
’real driving’ - foranstaltedes en undersøgelse på TRANSPORT 2011 i Herning, der
henvender sig til chauffører, vognmænd, speditører, forhandlere, interesseorganisationer og andre med forretningsrelationer til transportsektoren in casu vognmandsbranchen.
TRANSPORT 2011 er - udover at være et showroom - en B to B fagmesse for transport, distribution og logistik. Ifølge dagspressen besøgte ca. 17.000 gæster udstillingen
i dagene 6. – 9. april 2010. Efter aftale med ITD var der adgang til messen den 7. april
2011 i tidsrummet kl. 10.00 – 16.00.

3.3.5.1 Enqueten
Formålet med enqueten var også at få et øjebliksbillede af vognmandsbranchens brug
af køre hviletidskurser samt interessen for en mulig ’digitalisering’ af fremtidige kurser.
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Undersøgelsen var tænkt som en henvendelse til besøgende på ITDs stand, der forventedes at være chauffører, kørselsledere, vognmænd og andre.
Spørgeskemaet udformedes med baggrund i forestillingen om, at besøgende på
TRANSPORT 2011 er uforberedte på at blive anmodet om at deltage i en ’markedsundersøgelse’, der falder helt uden for rækken af messens tilbud. Ligeledes kan besøgende være skeptiske over en henvendelse af denne karakter, de har efter al sandsynlighed andre ærinder og mulige aftaler på messen, og endelig ønsker de måske slet ikke at give deres mening til kende om et emne som køre hviletid. Det sidste forhold reflekteres i mediernes, myndighedernes og politikernes daværende fokus på køre hviletidsbestemmelserne (se også afsnittet køre hviletid i medierne).
Spørgsmålene skulle være få, kortfattede og straks signalere, at det var ’kursusdeltagelse’ og ønsker til kursus, der var i fokus; ikke en meningsmåling vedrørende køre
16
hviletid. Det blev valgt at benævne undersøgelsen en enquete.
3.3.5.2 Afvikling
Undersøgerne havde forestillet sig, at de forbipasserende/ITD-besøgende på anmodning ville udfylde skemaet umiddelbart eller efterfølgende aflevere dette på ITDs stand,
men det viste sig ikke muligt. Det skyldes dels ITD standens placering ved hovedindgangen i første hal og dels standens aktiviteter, der bl.a. var en lille konkurrence med 6
spørgsmål (Kampagnen: ’Han er for tung’).
I stedet blev det valgt at tage skemaerne med rundt i udstillingshallerne og ’antaste’
besøgende /forbipasserende og anmode dem om at assistere med en forskningsundersøgelse vedrørende kurser i køre hviletid. Det betyder, at enquetens indledende
passus reelt skulle læses op for den mulige respondent som appel til deltagelse, hvilket
var en ikke indkalkuleret tidtagende faktor.
At antaste mulige respondenter bør medføre refleksioner over, hvorvidt de adspurgte
kan have følt sig presset til at svare. Vi finder ingen grund til at antage, at dette var tilfældet, eftersom en anmodning kunne besvares med et ’nej-tak’ og også blev det.
Det kan ikke udelukkes, at en indledning med termen ’køre hviletid’ kan have bevirket
fremkomsten af en konteksteffekt (Olsen 2001), grundet emnets højaktualitet på tidspunktet for enqueten. Ligeledes kan respondenterne have følt behov for at komme hastigt videre og har svaret ’hen i vejret’. Emnet kan have udløst modstand (men her er
muligheden for at takke nej til medvirken åbenlys) eller det modsatte, dvs. respondenten afgiver ’passende eller ønskeværdige svar’ (Olsen 2006). Dette kan ikke efterprøves og derfor ikke afvises.
Faktaspørgsmål 2 lyder: ’ Har du deltaget på et køre hviletidskursus?’. Det var reelt
muligt at svare nej, hvorfor resten af enqueten da måtte bortfalde, men det valgtes at
fortsætte. Ved svaret ’nej’ kan det naturligvis diskuteres, hvorvidt svar på spørgsmål 8
og 9 må anskues som hypotetiske, eller er omkostningsfri svar (Olsen 1998) som udtryk for behagelyst (Ibid.).

16 Spørgeguiden kan læses i bilagsmaterialet til denne rapport.
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Begrundelsen for at fortsætte udspørgningen skal findes i selve kernen af ELYKs formål: Udvikling af kompetenceforbedrende uddannelser/kurser via e-læring, hvorfor en
meningstilkendegivelse om tilrettelæggelse via e-læring synes relevant.
Spørgsmål 2 har dertil en indbygget forforståelse af selvinitieret deltagelse i et kørehviletidskursus. Det må noteres som manglende research fra vores side, at det lovpligtige EU-kvalificeringsforløb ikke i stedet har fået et selvstændigt spørgsmål i enqueten
og således ville have muliggjort en mere eksakt raffinering af arten af ’deltagelse’. Det
betyder, at spørgsmålet svækkes noget i analytisk betydning, men sigtet med enqueten samt præmissen for spørgsmålsudformningen taget i betragtning, er det dog være
muligt at ’frasortere’ besvarelser af nævnte karakter.
3.3.5.3 Data
Enqueten må betragtes som en simpel stikprøve (sample), hvorfra det alene er muligt
at udlede tendentielle forbindelser.
For så vidt validitet, er spørgsmålenes enkelhed og antal samt intention – ’har du deltaget i et køre hviletidskursus?’ - af en karakter, der gør, at vi må antage, at denne del
af enqueten er valid: Stikprøven viser det, den har til hensigt at vise, eller spørgsmålene giver gyldige svar.
For så vidt reliabilitet (og reproducerbarhed) er det imidlertid ikke muligt at fastslå, om
de 51 respondenter ville svare, som de har gjort, såfremt spørgsmålene blev gentaget
under de samme former og konditioner i øvrigt. Vi antager, at de 51 adspurgte ville have svaret, som de har gjort, hvis de havde fået spørgsmålene dagen før, dagen efter
eller i øvrigt og under identiske former, ligesom vi må antage, at respondenterne har
forstået spørgsmålene (Olsen 1997) og disses indbyggede logik (Harste 2002).
Og i fortsættelse heraf videre til forholdet repræsentativitet: Kunne man stille 51 andre
respondenter med samme baggrund/forudsætninger disse spørgsmål og få tilnærmelsesvis enslydende svar? Enqueten er tænkt som ’pejling’; spørgsmålene er rettet mod
et ’fag’ og stillet til ’tilgængelige’ personer med dette ’fag’ på vej til et kollektivt fagligt
ærinde. Det må vurderes, at de adspurgte ikke udtaler sig væsensforskelligt fra alle
andre på fagområdet givet ovenstående præmisser.
Besvarelserne er behandlet og opsat separat i EXCEL, og enkelte tabeller er overført
til illustration af nærværende afsnit.
3.3.5.4 Spørgsmål 1 - alder
Spørgsmålet om alder har tjent som et introduktionsspørgsmål. Variablen køn er ikke
medtaget. Styrende for databehandlingen er spørgsmål 0; variablen ’funktion’.
De adspurgte er indledningsvis fordelt på en egen konstrueret firdelt aldersgruppering:
< 39 år, 40 – 49 år, 50 – 59 år og > 60 år.
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3.3.5.5 Spørgsmål 2: Har du deltaget i et køre hviletidskursus?
17

Af det samlede antal besvarelser fremgår det at:
 59 % af respondenterne angiver at have deltaget i et køre hviletidskursus
 41 % af respondenterne angiver, at de ikke har deltaget i et køre hviletidskursus
En gennemgang af svar på spørgsmål 4: Hos hvilken kursusudbyder, sammenholdt
med ’ja’ til deltagelse i køre hviletidskursus viser, at et kursus kan være gennemført
under meget varierede former.
Blandt andet kan det nævnes, at kursus kan have fundet sted som led i det krævede 5
dages EU kvalificeringskursus, ved erhvervelse af ’stort kørekort’, som et fyraftensmøde, som deltagelse i kursus hos faglig organisation eller som AMU kursus.
Med henvisning til de indledende betragtninger om spørgsmål 2 og EU kvalificeringsforløb betyder det at ’ja-besvarelses’-procenten reduceres betragteligt. I stedet ledsages 13 af de 30 ja-besvarelser (N=51) af kvalitative udsagn, der specificerer, at kursustemaet køre hviletid er gennemført eller i færd med at blive gennemført som ’led i noget andet’.

Enquete

Antal

Deltaget i

Deltaget i

Køre hviletidskursus

Køre hviletidskursus

Ja

Nej

Ja

Nej

Din funktion/ fordeling
i alt

51

30

21

59 %

41 %

Vognmand

15

11

4

73 %

37 %

Chauffør

25

11

14

44 %

56 %

6

6

0

100 %

0%

5

2

3

40 %

60 %

Disponent
Kørselsleder
Værkstedsmekaniker

Tabel 1: Enquete TRANSPORT 2011: Spørgsmål: Har du deltaget i et kørehviletidskursus? N=51 krydstabuleret med funktion.

3.3.5.6 Spørgsmål 3: Hvornår? (årstal)
Af de 28 respondenter, der oplyser at have deltaget i et køre hviletidskursus, er der er
betydelig overvægt af opgivne tidspunkter mellem 2009 og 2011. Kun få oplyser, at det
ligger flere år tilbage’.

17 Fem besvarelser er fra værkstedsmekanikere, der ikke er i målgruppen for deltagelse i et køre-hvile-tidskursus. Data er frasorteret.
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3.3.5.7 Spørgsmål 4: Hos hvilken kursusudbyder?
Spørgsmålet har ingen lukkede svarkategorier og ikke alle, der har deltaget på et kørehviletidskursus kunne besvare spørgsmålet. Det kan skyldes manglende erindring herom og vurderes ikke at være væsentligt for enqueten.
De nævnte kursusudbydere er: AMU, ITD, ATL, EUC, TUC, PRIVAT, FDL, DB,
LASTAS.
3.3.5.8 Spørgsmål 5: Hvad var køre hviletids kursets varighed?
Da spørgsmålskategorien er ’åben’ er svarene derefter, dog delvis styret af ’probes’ i
form af ’var det ½ dag, 1 dag eller’..
11 respondenter har deltaget i et kursus af ½ dags varighed eller mindre
7 respondenter har deltaget i et kursus af 1 dags varighed
10 respondenter har deltaget i et kursus af 1 uges varighed eller mere.
Der er pæn spredning på varighed over for funktion. Hovedparten af kørselsledere/disponenter (5 ved N=6) angiver at have deltaget i et kursus af 1 uges varighed eller
mere. Der er antageligvis, men det vides ikke, tale om EU-kvalifikationskurset.
3.3.5.9 Spørgsmålene 6, 7, 8 og 918
På spørgsmål 6: Skulle du forklare/ videregive køre hviletidsreglerne til dine kolleger
efter kurset, svarer respondenterne (N=51):
 44 % ja
 56 % nej
Fordelt på funktion vises her, hvem der efterfølgende skulle forklare/videregive køre
hviletidsreglerne til kolleger:19
 8 vognmænd (N=15)
 1 chauffør (N=25)
 6 disponenter/kørselsledere (N=6).
Diskrepansen mellem deltagelse (i alt 30 deltagere på køre hviletidskursus jf. tabel 1)
og forklaring eller ej, der summer til 30 kan forklares ved ufuldstændige besvarelser.
Eksempelvis har en respondent svaret ’ja’ til deltagelse, men ved ikke, om han skal
forklare reglerne til kolleger. Besvarelsen på spørgsmål 6 bortfalder da. Denne uoverensstemmelse vurderes dog ikke at have væsensbetydning for undersøgelsens formål.

18

Spørgsmålene 6,7,8 og 9 med procentfordelingsbesvarelse kan læses i bilagsmaterialet som tabel 3.

19

En mekaniker angiver at skulle forklare/ videregive køre hviletidsreglerne til kolleger efter kurset. Der bortses for dette fund. Øvrige 4 besvarelser
med ’anden funktion’ end de lukkede kategorier i spørgsmål 1 udelades.
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På spørgsmål 7: Var dele af kurset tilrettelagt som fjernundervisning? - svarer respondenterne (N=51)
 15 % ja
 85 % nej
Igen kan ses diskrepans i summerede ja-besvarelser på spørgsmål 2 og sumtallet for
spørgsmål 7, jf. ovenfor.
Fordelt på funktion vises her, hvem der oplyser at have deltaget i et køre hviletidskursus tilrettelagt som fjernundervisning (via Internet/pc):
 Ingen vognmænd (N=15) har deltaget i et sådant kursus
 5 chauffører (N=25) har deltaget i sådant et kursus
 Ingen disponenter/kørselsledere (N=6) har deltaget i et sådant kursus c)
På spørgsmål 8: Vil der være nyttigt for dig, hvis dele af kurset fandt sted via fx Internet? - svarer respondenterne (N=51)
 56 % ja
 44 % nej
På spørgsmål 8 fordeler de 56 % i alt 24 ’ja-sigere’ sig således efter funktion:
 42 % er vognmænd (N=15)
 62 % er chauffører (N=25)
 50 % er disponenter/kørselsledere (N=6)
Også her genfindes diskrepans i summerede ja-besvarelser på spørgsmål 2 og sumtallet for spørgsmål 8, jf. ovenfor.
På spørgsmål 9: Foretrækker du køre hviletidskursus for blandede hold? (vognmænd +
chauffører), svarer respondenterne (N=51)
 90 % ja
 10 % nej
På spørgsmål 9 fordeler de 90 % eller 35 ’ja-sigere’ sig således efter funktion:
 83 % er vognmænd (N=15)
 95 % er chauffører (N=25)
 100 % er disponenter/kørselsledere (N=6)
Diskrepansen i summerede besvarelser overfor spørgsmål 2 genfindes.

3. Teori og metode

33/81

Enquete - %

Antal

Vognmand

Chauffør

Disponent/
kørselsleder

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

44 %

56 %

80 %

20 %

5%

95 %

100 %

0

Var dele af kurset tilrettelagt som
fjernundervisning (via internet/pc)?

15 %

85 %

0%

100 %

31 %

69 %

0%

100 %

Vil det være nyttigt for dig, hvis dele
af kurset fandt sted via fx Internet?

56 %

44 %

42 %

58 %

62 %

38 %

50 %

50 %

Foretrækker du køre hviletidskurser
for blandede hold (vognmand +
chauffører)?

90 %

10 %

83 %

17 %

95 %

5%

100 %

0%

Skulle du forklare/ videregive kørehviletidsreglerne til dine kolleger
efter kurset?

Tabel 2: Enquete TRANSPORT 2011: Procentfordeling på spørgsmål:
6: Skulle du forklare/ videregive køre hviletidsreglerne til dine kolleger efter kurset?
7: Var dele af kurset tilrettelagt som fjernundervisning (via internet/pc)?
8: Vil det være nyttigt for dig, hvis dele af kurset fandt sted via fx Internet?
9: Foretrækker du køre hviletidskurser for blandede hold (vognmand + chauffører)?
N=51

3.3.5.10 Ledsagebemærkninger – spørgsmål 9
Nedenstående uddrag af ledsagebemærkninger stammer fra besvarelsen af spørgsmål 9. Bemærkningerne kan betragtes som en kvalitativ udvidelse af det kvantitative
materiale og kan nuancere besvarelsen (Henningsen og Søndergaard 2000). Der er
ikke skelnet mellem respondenternes besvarelser i øvrigt.
’alle parter får bedre indblik i det’ (køre hviletidsbestemmelserne)
Vognmand
’vigtigt for disponenterne og vigtigt, at vi forstår hinanden – taler samme sprog’
’det er os, der bliver sparket i røven’
’input fra de andre – og høre deres synspunkter’
’så de selv kan prøve frem for at sidde på kontoret – fælles viden’
Chauffører

3.3.6

Enquete - opsamling
Enqueten gav følgende væsentlige input:


Deltagelse i et køre hviletidskursus kan langtfra anses som en behovsstyret aktivitet blandt chauffører m.fl., der skal agere efter bestemmelserne i det daglige.
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3.3.7



De aktuelle kurser har varieret varighed og afvikles som traditionelle tilstedeværelseskurser.



Et flertal finder det nyttigt, hvis dele af kurset afholdes via e-læring.



Næsten alle chauffører vil foretrække blandede kursushold.

Analyse og refleksion på baggrund af findings
Køre hviletidsbestemmelser og undtagelser indrammer transportsektorens hverdag.
Bestemmelserne er uomgængelige, men er på ingen måde kendt af alle berørte parter.
Bestemmelserne opleves af mange aktører som snørklede, hvorfor der jævnligt opstår
fortolkningsproblemer. Som ELYK forskerne har hørt det formuleret i flere sammenhænge, er heller ikke kunderne bekendt med regulativet og kan stå uforstående over
for en chauffør, der henviser til sin lovpligtige hviletid.
Kurser i køre hviletid og disses forskelligartede karakter og varighed skal læses i fortsættelse heraf. Udbyderne ønsker at få brugerne i tale om et vanskeligt emne, der er
lovpligtig viden for dem, men ikke belagt med en uddannelsesforpligtelse i traditionel
forstand. Udbyderne er mange om markedet, og de henvender sig til en ikke-homogen
gruppe, hvoraf mange har arbejdsvilkår, der reelt umuliggør deltagelse på klassiske
kursusbetingelser. Alligevel er det de vilkår, udbyderne hovedsagligt betjener sig af.
Undtaget er dog TURs e-læringskoncepter.
Tilkendegivelserne fra de adspurgte om kursusdeltagelse, udbyder, varighed og form
bidrager til det noget flimrede billede af markedet for uddannelse, undervisning og kurser i køre hviletid.
Variablen ’alder’ (se aldersinddeling) må betragtes som i nogen grad analytisk relevant
stillet over for spørgsmål 8: Vil det være nyttigt for dig, hvis dele af kurset fandt sted via
fx Internet? Baseret på aldersfordelingen blandt de adspurgte, workshops, samtaler
med testbrugere af app’en og projektforløbets iagttagelser i øvrigt har chaufførgruppen
aldersmæssig tyngde omkring de 45+, med en andel af ca. 55 årige, der er større end
en andel på ca. 30 år. Vognmændene er gennemsnitligt en smule ældre.
Der er markant tilslutning til blandede hold, hvilket må forstås som et udtryk for ønsket
om at debattere køre hviletidsbestemmelsernes mange krinkelkroge og forståelsesspørgsmål, samt antageligvis også tydning og afkodning af tachografen (også med
henvisning til observation og underviserinterview). Denne iagttagelse er identisk med
dele af konklusionen på projekt E-læring i AMU (2009), hvor teknik udgjorde en barriere, og hvor man ønske en mere social kursusform. Dette blev i den forbindelse udlagt
som ønsket om at have fri eller komme lidt væk. Barriereforholdet kan endvidere sammenholdes med findings hos Gjedde og Gredsted (2007) (afsnit 2.2).
I forhold til tilstedeværelseskursets sociale ’gevinst’ kan behovet hos chaufførerne for
at komme lidt væk – som det formuleres i E-læring i AMU (2009) - næppe afvises, men
må formentlig blandt andet skulle ses i sammenhæng med jobbet som et udpræget
enmands foretagende. Chaufføren kan forventeligt have et behov for eller et ønske om
at debattere sin arbejdssituation og dens dilemmaer med andre ligestillede. Der er,
som det er oplyst for os, - både på observation af kursus og i workshops - generelt ikke
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megen tid til at samtale med andre chauffører på rastepladser og i cafeterier, og såfremt der er lejlighed til kollegiale møder i hviletiden, kan det næppe forventes, at disse
kan eller skal afsættes til drøftelser af faglig karakter. Dog bemærkes det, er chaufførerne i enqueten er lidt mere interesserede i et internetbaseret kursus end de øvrige
adspurgte. I hvilket omfang det er en tilfældighed kan ikke vurderes, men der er tydeligvis ikke tale om afvisning over for denne undervisningsform og tilrettelæggelse af
kurser med e-læringsbaserede elementer.
Et ønske om blandede hold fra chaufførside understreger vores iagttagelser fra første
workshop, hvor aktørvinkler i interessespillet peger på nødvendigheden af kendskab til
hverdagsvirkeligheden og køre hviletidsbestemmelsernes overholdelse i såvel kørselsledelsen, som hos vognmanden og i lastbilen samt ude hos kunden.
Ligeledes kan der formodentlig ikke ses bort fra det faktum, at såfremt teknik er en barriere, så vil man på et hold og i et gruppearbejde kunne skjule dette. Og endelig er elæring ikke ensbetydende med, at den enkelte friholdes for at skulle læse eller formulere sig skriftligt, hvilket er en udfordring for dele af målgruppen for kurset, jf. observationer og findings, vi har gjort undervejs i projektforløbet.
Det er forventeligt, at nogle vognmænd gerne så et internetbaseret kursus. Det er ligeledes i overensstemmelse med observationen i E-læring i AMU (2009) og må udledes
som et udtryk for markedsvilkår, der kalder på en omfattende grad af fleksibilitet i de
fleste af døgnets timer (sammenlign også med klyngefacilitatorernes betragtninger om
branchen og dens kompetenceudviklingsvilkår).
At en større andel af chaufførerne foretrækker et køre hviletidskursus tilrettelagt ’på distancen’ kan have flere grunde: Modsatrettet det netop beskrevne, om muligheden for
at skjule sig blandt mange på et tilstedeværelseskursus, kan behovet for at være ’eelev’ være forårsaget af behovet for at skjule sig helt. Man ønsker ikke at sidde i et
kursuslokale med andre, man foretrækker muligheden for at løse opgaver og lære køre
hviletidsbestemmelserne på selvvalgte tidspunkter. En anden årsag kan være tidspunktet for afvikling. Sidst på dagen, sent om aftenen og i fritiden er ikke altid foreneligt
med lange, ofte sammenhængende ude-arbejdsdage væk fra familien.
Endelig kan det ikke afvises, at yngre chauffører er mere trænet i brug af funktionelle
læremidler som pc og telefon og derfor anvender disse i andre kontekster. I modsætning til de ældre og ældste chaufførers forventning om læring i klasselokaler under traditionelle former og med en fysisk lærer, har de unge og yngre chauffører sandsynligvis oplevet, at denne kursusform kan suppleres eller helt erstattes af læring på distancen.
Chaufførjobbets tidvise karakter af ’the lonely rider’ bør medinddrages som faktor forud
for en fuldstændig omkalfatring af et klassisk tilstedeværelseskursus til et elæringsforløb, der måske slet ikke - eller i meget begrænset grad - fordrer samvær
med andre. Således bør det gennemtænkes i hvilket omfang, det er ønskeligt for ansatte med denne indimellem ensomme beskæftigelse at blive yderligere fagligt isoleret
i hverdagen og dens tildragelser, dilemmaer og fra konkrete arbejdsrelaterede
spørgsmål.
Artiklen ”Mobile learning in the process of work” (de Witt et al 2011) kan anvendes til at
underbygge resultaterne af erfaringerne fra ovenstående enquete.
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I artiklen præsenteres de indledende resultater fra et forskningsprojekt med fokus på
mobillæring i arbejdslivet. Som baggrund for opbygningen af et didaktisk design for
mobillæring er der i oktober 2009 gennemført en online spørgeskemaundersøgelse
blandt 27 lastbilchauffører hos et tysk vognmandsfirma. Alle deltagerne var mænd, deres gennemsnitsalder var 43 år, og de havde gennemsnitligt 19 år erfaring som chauffører (varierende fra 2 til 42 år). Deres uddannelsesniveau var ”middel eller lavere” (de
Witt et al 2011: 162).
Resultatet af undersøgelsen viser følgende tendenser mht. brug af medier:


Målgruppen har ingen eller begrænset erfaring med mobillæring



Målgruppens motivation for at inddrage mobillæring i arbejdet er høj.



37 procent af chaufførerne vurderer, at deres viden om informations- og kommunikationsteknologier er lav eller meget lav.



Alle chaufførerne benytter sig af mobiltelefoner i deres arbejde.



7,4 procent har en Smartphone

Der er også spurgt ind til læringsstrategier, og svarene sammenholdes med tilsvarende
svar fra en gruppe elektrikerelever. Følgende tendenser kan udledes:


85,2 procent af chaufførerne lægger vagt på, at læringen kan foregå uafhængigt af
tid og rum. Hos elektrikereleverne er tallet 65,9 procent.



74 procent af chaufførerne motiveres af spilbaseret læring. Kun 34,1 procent af
elektrikereleverne erklærer dette.



Læring via internettet er i højere grad en læringsstrategi hos elektrikerne end hos
chaufførerne. Det kan blandt andet handle om adgang til internettet, som langt fra
alle chauffører har i deres lastbil.



63 procent af chaufførerne motiveres af læring i mindre grupper. Det gælder 43,9
procent af elektrikereleverne.



Både chauffører og elektrikereleverne foretrækker ”learning-by-doing”.



40,7 procent af chaufførerne foretrækker diskussioner med kolleger som udgangspunkt for læring. Det samme gælder 14,6 procent af elektrikereleverne.

Et didaktisk design til lastvognschauffører kan med fordel bygge på følgende elementer:


Uafhængighed af tid og rum



Learning-by-doing



Diskussioner med kolleger



En spilbaseret tilgang
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4.

Konceptgenerering
I dette kapitel udfoldes processen for et nyt kompetenceudviklingskoncept i relation til
20
køre hviletidskurset. Fremstillingen tager sit udgangspunkt i den første workshop
mellem ELYK-forskerne og ITD, hvor fokus var på problemidentifikation og domænekendskab vedrørende køre hviletidskursisterne, interessenter og aktører.
Der fortsættes til den anden workshop og idegenereringsfasen på baggrund af blandt
andet iagttagelser fra enqueten gennemført på TRANSPORT 2011.

4.1

Første workshop med medarbejdere ved ITD
I efteråret 2010 gennemførtes observation af køre hviletidskurset, interview med underviser og den indledende desk-research. I februar 2011 afholdtes den første workshop med brugerne. I den workshop deltog fra ITD:
 Underviser i køre hviletidskursus
 Konsulent og kontaktperson til ELYK-forskerne
 ITDs uddannelseskonsulent
 ITDs webmaster
 ITDs underdirektør
Fra ELYK deltog forfatterne til denne rapport samt to videnskabelige assistenter fra
Knowledge Lab, som dels skulle medvirke i det praktiske omkring afvikling af workshoppen og dels skulle bidrage til idégenereringsprocessen.
Workshoppen havde en varighed af fire timer, og der var flere formål:

4.1.1



Præsentere problemidentifikation for brugerne og validere denne med dem.



Opnå et bedre kendskab til kursisterne (øge domænekendskab).



Igangsætte idégenereringsprocessen.

Validering af problemidentifikation med medarbejderne
I den forbindelse søgte vi at anlægge et fremadrettet udviklingsperspektiv, så vi i stedet
for at tale om ”problemer”, talte om ”udviklingsrum” for kurset. Vi havde observeret en
undervisning, der grundlæggende fungerede godt, men som netop rummede udviklingspotentialer, hvilket blev understreget i interviewet med underviseren.
Når vi konkluderede, at undervisningen grundlæggende fungerede godt, var det fordi vi
have iagttaget en underviser, der var afslappet, og en undervisning, der gled let, ligesom vi antog, at det forhold, at underviseren selv var tidligere vognmand gjorde, at deltagerne fornemmede ’at underviseren er en af vores egne’.

20

I bilagsmaterialet forefindes drejebøger til workshop 1 hhv. workshop 2.
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Kurset opfylder også et basalt kriterium for, hvorvidt man kan sige, at læring finder
sted: Kurset får således kursisterne til at reflektere. Det kommer for eksempel til udtryk,
da underviser ved kursets afslutning siger: Jeg vil vise et sidste eksempel, hvis I har tid
til det, og én af kursisterne svarer: Vi kan ikke sove alligevel - med alt det vi har fået at
tænke på.
Men det er også tydeligt, at et kursus som dette på fire timer ikke fuldt ud dækker et
brugerbehov for opnåelse af viden og opøvelse af færdigheder og kompetencer i kørehviletidsbestemmelserne.
Vi præsenterede nedenstående udviklingsrum for kurset:
1. Mindre teksttunge power points
2. Videreudvikling af opgaverne
3. Differentiering af undervisningen
4. En mere dialogisk undervisning

Følgende blev diskuteret i tilknytning hertil:
Ad 1 Ønske om mindre teksttunge power points
 En mulighed er at etablere en læringsplatform på ITDs hjemmeside, hvor kursisterne før og efter kurset kan høre podcasts, benytte interaktive læringsobjekter og se
cases, der indbyder til refleksion.
 Køre hviletidsteori kan således gøres mere levende med anvendelse af grafik, tekst
der oplæses og videosekvenser.
 Underviser påpegede selv, det er vigtigt, at cases med video/højtlæsning bryder
med den traditionelle neutrale instruktionstekniske gennemgang (som man fx genkender fra teoriprøven ved kørekort). I stedet skal der arbejdes med historiefortælling, og fortællingen skal situeres i sin kontekst.
 Podcast kunne gøres tilgængelig som mobillæring (via mobiltelefon). Gentagelseseffekten på læringsplatformen vil øge sandsynligheden for læring.
Ad 2 Ønske om videreudvikling af opgaverne
 Mere visuelle (bygge med legoklodser)
 Også tilgængelige på læringsplatform (Google.maps med dilemmaer)
Ad 3 Behov for differentiering af undervisningen
 Mulighed for ’højtlæsning’ på læringsplatformen. Vil kunne imødekomme kursister
med læsevanskeligheder
 Orientering om læseunderstøttende hjælpemidler
 Hensyn til deltagerforudsætninger og ’læringsparathed’
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Ad 4 Ønske om at gøre undervisningen mere dialogisk
 Man kunne søge at udnytte de semantiske læremidler i højere grad, fx diskutere aktuelle debatter i det offentlige rum.
Underviser påpegede, at han gerne så kurser af én hel dags varighed, men at det som
regel ikke er muligt grundet brancheforhold, som skitseret i indledningen.
E-læring udgør således et potentiale i forhold til at forbedre deltagernes udbytte af kurset og som et supplement før/under /efter kurset.

4.1.2

Øvelser på første workshop
Ideen til de to øvelser: Interessespillet og Kort over Kursister udsprang af en intern
ELYK metodeworkshop. Derudover gennemførtes en tredje øvelse.

4.1.2.1 Interessespillet
Spillet går i korthed ud på at opstille relevante interessenter/aktører til en sag og give
dem taletid i forhold hertil. Temaet i dette interessespil var køre hviletidsbestemmelserne. Interessenter var: Vognmanden, Chaufføren, ITD, Kunden, Politiet, Politikeren, Offentligheden/pressen og Hr./fru Jensen.
Spillets deltagere påtager sig en ’interessentrolle’ og bedes forud for spillets igangsættelse reflektere over, hvad han/hun ’ har på spil’, og hvad regelsættet kunne tænkes at
have af betydning for den enkelte. Eksempelvis må det forventes at interessentrollen
Politi i udøvelsen af deres erhverv og som ’færdselskontrol’ henholder sig til håndhævelse af bestemmelserne. Nedenfor følger en summeret gengivelse af de enkelte interessenters anbringender for så vidt køre hviletidsbestemmelserne og disses overholdelse:
Vognmanden mener, at køre hviletidsreglerne ødelægger hans mulighed for indtjening,
som den unødige indblanding reglerne er i driften. Konkurrenceelementet er regeloverholdelse eller ej.
For Chaufføren er vanskeligheden regeloverholdelse grundet pres fra flere sider og ind
imellem forståelse af køre hviletidsbestemmelserne.
Kunden ønsker blot sin vare til tiden og til aftalt pris, men ønsker ingen dårlig PR.
Som brancheorganisation er ITD interesseret i lovlydige medlemmer og optræder derfor som formidler og hjælper vedrørende regelsættet.
Politiet optræder som kontrolinstans og samtidig som formidler af reglernes overholdelse – eller det modsatte - via pressekontakten.
Politikeren vil have ordnede forhold og appellerer til orden i egne rækker.
For Offentligheden (pressen) er målet at sælge aviser og at lovovertrædere skal frem i
lyset.
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Hr. og Fru Jensen lægger som læsere og lyttere egne oplevelser og erfaringer til grund
for deres meningsdannelse om køre hviletid og godstransport.
Opsamling på første runde resulterede i afviklingen af en anden runde, men nu blev
opgaven, at alle interessenter skulle tage ’positive briller’ på. Interessenterne gennemtænkte og fik efterfølgende taletid med afsæt i, hvorfor det er godt at have styr på kørehviletidsbestemmelserne og altid overholde disse. Nedenfor følger en summeret gengivelse af betragtninger fra tre interessenter:
Vognmanden mener at kunne undgå/minimere omkostninger/bøder og fremstå mere
troværdig. Han kan opnå effektiviseringsgevinster ved bedre planlægning og have
nemmere ved at rekruttere personale. Personalet (chauffører, disponenter o.a.) vil gerne kunne identificere sig med en sikker virksomhed. Ansvarlighed giver positiv relation
til kunder.
Chaufføren vil gerne arbejde i en sikker og bevidst virksomhed og virker som ambassadør for denne. Nye medarbejdere mærker sig denne stil og viderefører bevidstheden
til andre områder af jobbet.
Kunden vil gerne identificeres med sit transportvalg (miljø, sikkerhed).
En følgeslutning på spillet var behovet for kulturelle justeringer udtrykt ved, at regelproblematikken bør præsenteres som et hjælperedskab, ikke en færdselschikane. Ændringerne skal komme ’fra egne rækker’, kurset/undervisningen/læremidlet er alene et
muligt hjælperedskab. Det blev understreget, at ITD ikke ønsker en eksponering som
fortalere for ’grænsesøgende’ kørselstilrettelæggelse, og bestemmelser og regelsæt
skal overholdes. Eventuelle diskussioner af interessekonflikter og dilemmaer er ITDs
udfordring og tages i relevante politiske fora.
Konklusionen på interessespillet var, at størsteparten af regelsættets daglige brugere
kæmper med at forstå og huske ikke mindst et ret omfattende sæt af undtagelsesbestemmelser for hele regelsættet om køre-hviletid. Imidlertid blev det samtidig tydeligt,
at nøgleord som markedsvilkår, konkurrence samt kundepres - for ikke at glemme fortolkningsusikkerhed - må begribes som kulturelementer, der muligvis pr. autonomi legitimerer kørselstilrettelæggelse, der objektivt betragtet er uhensigtsmæssig.
4.1.2.2 Kort over kursister
Spillet forventedes at kunne generere et billede så nær virkeligheden som muligt af
hverdagsbrugeren af køre hviletidsbestemmelserne (chauffør, vognmand, disponent)
og at tilføre det indledende undersøgelsesarbejde flere delelementer om ’brugerne’
knyttet til udviklingspotentiale, dvs. udvidet domænekendskab.
Oplægget til spillet var: Hvem er kursisterne og hvad betinger deres deltagelse?
Spørgsmålene havde en række ledetråde, som fx forudsætninger for IT og eventuelle
læseudfordringer.
Alle workshopdeltagere bidrog til korttegningsarbejdet med indspil til ’deltagerprofiler’.
Øvelsen gav følgende pejlemærker for udviklingsarbejdet:
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 Kursisterne har forskellige funktioner (vognmand, kørselsleder, speditør og
chauffør)
 Kursisterne er ude af deres vante rammer.
 Størsteparten har et gennemsnitligt kendskab til IT.
 Bredden i kursistgruppen betyder, at det/de udviklede læremidler skal favne
bredt.
 Varigheden af ’det som skal læres’ skal tilpasses det forhold, at der er tale om
afvikling efter arbejdstid eller i fritiden.
 Nogle af ITDs virksomheder foretrækker forlagt undervisning.
 Det er ITDs erfaring, at det er en fordel, hvis deltagerne kommer fra samme
virksomhed.
 Indholdet bør have en positiv tilgangsvinkel i form af et erkendt behov for viden.
Ingen brugere, så som chauffører, disponenter og vognmænd, deltog i denne øvelse,
der vil kunne kritiseres for at være tendentiøs og normativ deskriptiv: Sådan er de lærende på køre hviletidskursus, og således er deres læringsforudsætninger. Imidlertid
har ingen af de efterfølgende undersøgelsesdele rykket denne beskrivelse fuldstændig
fra hinanden, men i stedet nuanceret den (fx alder, IT og netbaseret undervisning i enqueten, henholdsvis testbrugerinterviews).
At kursisterne vurderes ude af deres vante rammer baserer workshoppens deltagere
på det forhold, at der for mange af deltagerne er tale om, at det er længe siden, de var
’på skolebænken’. Dette kan understøttes af såvel rapporten om energirigtig kørsel,
som dele af rapporten fra vejfindingsforsøget (se beskrivelse af begge i kapitel 5 herefter), hvor ’læse-vanthed’ eller det modsatte er en medbetydende faktor for deltagerne.
Angående det gennemsnitlige kendskab til IT baserer det sig på medlemsvirksomhedernes IT-niveau og tidligere deltageres erklærede fortrolighed med sådanne læringsmedier, men det skal holdes op overfor betragtningen om bredden i kursistgruppen.
4.1.2.3 Idé-generering – non-stop skrivning
Herefter fulgte en idégenereringsøvelse: ”Hvad nu hvis?” – nonstop skriveøvelse. Formålet var at bringe ideer frem i lyset, og planen var at skabe grobund for en diskussion
af tre mulige koncepter. Idegenereringen gav følgende input:
For så vidt det nuværende kursus i køre hviletid skal dette gøres mere interaktivt og
gerne erindres som ’en sjov dag’, men fortsat være fakta baseret - ikke så meget
leg og læring. Indholdet bør indrettes mere efter målgruppen. Ligeledes væsentligt
at gennemgå dilemmaer og udfordringer undervejs evt. i rollespil (se også interessentspillet). Mål er også at tilføre kurset et menneskeligt ansigt.
 Forslag om en konkurrence knyttet til regelkendskab, så køre-hviletidsreglerne bliver kendt, fx via hjemmesiden i form af multiple choice. (Se også testresultat af app
i kapitel 7). Formål: Få ændret en grundholdning. Det skal være en naturlig ting at
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overholde reglerne. En del af kurset kan være med til at opbygge en fælles forståelse. Certificering som mulighed?
 Man er nødt til at gennemføre kurset som tilstedeværelseskursus. Optimalt at alle
deltagerne kommer friske, har god tid og ikke skal tænke på deres daglige arbejde.
Vognmænd og disponenter skal deltage sammen.
 Kan kurset indarbejde ’noget’, der viser disponenterne, hvordan dagen/ruten konkret udvikler sig for chaufføren?
 Et muligt supplement kunne være radioprogram. Radio er et push-medie, der ikke
kræver så aktiv en indsats.
 Flere øvelser. Instruktionsvideo. Henvisning til relevante hjemmesider. Forslag om
flere moduler: Modul 1) Regler, Modul 2) Betjening af tachograf, Modul 3) Den svære samtale med chaufføren, Modul 4) Materiale, man kan tage med hjem. (Kursus
på DVD).
 Branchen har ikke været indstillet på, at de skulle kende til betjeningen af tachografen. Et modul så man kan aflæse og behandle data. Godt med afmystificering af tachografen.
 FAQ. Ingen decideret registrering heraf. ITD har lidt af den slags (FAQ) på den digitale tachograf, men er det noget, folk bruger?
 Mobiltelefon - måske flere medier på én gang.

4.1.3

Opsamling første workshop
Workshoppen havde til hensigt at bibringe forskerne kendskab til kursisterne, disses
forudsætninger og reelle muligheder for at deltage i det ikke lovpligtige køre hviletidskursus. Således kan ITDs medlemsvirksomheder bedst beskrives via yderpunkterne,
’100 % online’ over for ’ingen Internet eller e-mail’. Denne beskrivelse favner ikke
umiddelbart det mulige kursistgrundlag, men understregede behovet for at det udviklede undervisningsmateriale skal kunne omsættes i differentierede former, i modsat fald
tiltaler det måske alene dele af medlemmerne.
Workshoppens interessespil åbnede for dilemmaer og diskussionspunkter koblet til
overholdelse af regelsættet for køre hviletid, herunder muligheden for at indtage en
negativ henholdsvis positiv tilgang til arbejdet med bestemmelserne.
I workshoppen debatteredes mulige medier, som radio og mobiltelefon og disses potentiale som læringsmedier samt TRANSPORT 2011 og stormødet med vognmænd.
Udviklingsrummet blev fastlagt og opgaverne blev fordelt mellem forskere og ITD:
Hvad er godt for kunder og medlemmer, hvad kan ITD teknisk/praktisk, hvad går forskerne videre med?
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4.2

Anden workshop med brugere og medarbejdere
Til denne workshop havde ITD inviteret 10 vognmænd mv. til at deltage. Tre havde
meldt sig til, men kun én deltager mødte op på dagen. Vi formåede altså ikke i tilstrækkeligt omfang at opnå deltagelse fra (dele af) slutbrugerne, hvis relevant og nyttige
kendskab til praksis, vi gerne ville have udnyttet under denne workshop.
Deltagerne i denne workshop var:
 ITDs underdirektør
 ITDs webmaster
 To konsulenter ved ITD
 Vognmand
 Underviseren var blevet forhindret i at deltage i Padborg, men deltog i stedet via
Skype. Det fungerede fint efter omstændighederne
 Forfatterne til denne rapport.
En indledende fremstilling af iagttagelser fra TRANSPORT 2011 gav lejlighed til at debattere et forhold for konceptualisering af testmateriale: De læseudfordrede og chauffører uden dansk som modersmål. Det første forhold vurderedes som et spørgsmål om
webdesign og fx acces via freewaren ’adgangforalle’ og det sidste forhold at være et
udviklingspotentiale for ITD i form af tilgængelige oversættelser på fx tysk.
Derefter gennemførte vi en idékvalificeringsrunde – i form af en brainstorm - med udgangspunkt i den første workshop samt erfaringerne fra Transport 2011. Her blev følgende ideer diskuteret:
 Ugens spørgsmål
 Multiple choice (Test ved ansættelse: Behov for opdatering af viden om køre hviletid) eller som Brush-up kursus
 Opdateret hæfte: Praktiske eksempler, uden meget tekst, remser & dilemmaer
 Podcast/vodcast (fx betjening af tachograf)
 FAQ
 Push-medie (nyhedsmail/sms)
 Pull-medie (fx sms fra chauffør om færgereglen)
Mod slutningen af workshoppen blev det besluttet at fokusere på følgende tre områder:
 Læselet opdatering af hæftet og supplering med praktiske eksempler (online + tryk)
– kaldet Pixi - udgave.
 FAQ i relation til hæftet med køre hviletidsbestemmelser
 Multiple choice i relation til hæftet.
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4.2.1

Forløbet efter anden workshop
I juni og august var ITD og ELYK-forskerne i løbende kontakt via telefon og mail, med
henblik på at afklare hvilket koncept, der skulle arbejdes videre med.
I den forbindelse holdt ITD et internt møde, hvor resultatet var, at man gerne ville arbejde med mobillæring i form af mobiltelefoner og bærbare computere. Derudover udvalgte ITD tre områder, som de mente burde prioriteres:
1. Multiple choice test til brug ved ansættelser og test af egen viden
2. Videoer om brug af den digitale tachograf (MMS og YouTube)
3. Interaktiv brochure, tilgængelig som hjemmeside og app.

4.3

Valg af designprincipper
Herunder gengives kortfattet de designprincipper, som blev fremhævet i de to workshops og på det efterfølgende interne ITD-møde.


Konceptet skal tage udgangspunkt i eksisterende materialer hos ITD, fx brochuren
om køre hviletid.



Konceptet skal anvendes til at teste viden om køre hviletid.



Konceptet skal være interaktivt, dvs. brugerne skal modtage respons på deres brug
af konceptet. Eksempelvis nye spørgsmål inden for samme emne, hvis man svarer
forkert under testen.



Konceptet skal udbredes til brugerne via mobile medier – bærbare pc’er og mobiltelefoner.

Som det fremgår, var ideen om en app ny, og ELYK-forskerne meldte tilbage, at vi ville
tage udgangspunkt i at gøre køre hviletidsbrochuren interaktiv og knytte den sammen
med en multiple choice test.
Den prototype, der skulle udvikles og afprøves i ELYK, ville altså bestå af en app/mobil
hjemmeside, der giver adgang til en interaktiv brochure, hvortil der er knyttet en multiple choice test.
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5.

Mobillæring
Da konceptet skulle baseres på mobillæring, gennemførte ELYK forskerne yderligere
desk research med fokus på relevant litteratur om/forsøg med mobillæring, herunder
især forsøg med mobillæring på transportområdet. Resultatet heraf præsenteres i dette
kapitel.
Mobillæring er et felt under stadig og hurtig udvikling. Tidligere blev mobillæring behandlet som et undertema i relation til e-læring, og blev således ofte betegnet som
mobil e-læring. I dag bliver mobillæring – eller m-læring – betragtet som et selvstændigt forskningsfelt (Traxler, 2009).
De seneste 10 år er det foretaget mange internationale og danske forsøg med mobillæring fx MobiLearn projektet 21 og Flex-learn projektet22 (for en oversigt se Gjedde &
Gredsted 2007). Det er et forsknings- og udviklingsfelt i fremvækst, hvilket den teknologiske udvikling på området også har bidraget til. Hvor man for 10 år siden gennemførte forsøg med forskellige teknologier som traditionelle mobiltelefoner, MP3-afspillere
og PDA’er, betyder udbredelsen af smartphones, at funktionaliteten i de tidligere nævnte teknologier bliver samlet i ét medie, der gør et muligt at lytte til podcasts, arbejde
med tekstdokumenter og søge information på internettet osv. med samme teknologi.
Smartphones har således et stort potentiale i forhold til at fremme situeret og fleksibel
læring.

5.1

Definitioner på mobillæring
Der findes mange forskellige definitioner af mobillæring og dermed også tilgange til
mobillæring. I nogle definitioner lægges der vægt på, at teknologien er mobil. Gjedde &
Gredsted (2007) definerer således mobil e-læring som læring, der foregår uafhængigt
af tid og sted, medieret via en mobil teknologi. Det samme gør sig gældende hos Keegan (2005), der lægger vægt på, at teknologien skal kunne rummes i en lomme eller
en håndtaske:
I feel that in the definition of mobile learning the focus should be on mobility. Mobile learning should be restricted to learning on devices which a lady
can carry in her handbag or a gentleman can carry in his pocket. I therefore define mobile learning as ‘the provision of education and training on
PDAs/palmtops/handhelds, smartphones and mobile phones.

Således vil læring, der foregår via en bærbar pc, ikke være mobillæring ifølge denne
definition. Det samme ville i øvrigt være tilfældet med de nyere Tablets som fx iPad.
Hos Ally (2009) finder man også en definition af mobillæring med fokus på teknologien.

21 http://www.mobilearn.org/
22 http://flexlearn.dk

5. Mobillæring

46/81

Her defineres mobillæring som …the process of using a mobile device to access and
study learning materials and for communicating with fellow students, tutors or the institution.
Sharples m.fl. lægger derimod vægt på, at det er den lærende, som er mobil, snarere
end teknologien. I Sharples (2005) beskrives erfaringerne fra MOBIlearn projektet, som
viste, at de lærende bruger den teknologi, der er ved hånden – såvel stationære som
mobile enheder.
I nærværende rapport følger vi Sharples og definerer mobillæring som læring, hvor den
lærende er mobil.
Mobillæring kan komme til udtryk på tre måder (Vavoula & Sharples 2002):
1. Mobilitet i forhold til rum. Læring kan finde sted på arbejdspladsen, hjemme, i fritidsarenaer eller på uddannelsesinstitutioner.
2. Mobilitet i forhold til livsområder – arbejde, fritid, selvrealisering.
3. Mobilitet i forhold til tid. Læring kan finde sted på forskellige tidspunkter i løbet af dagen, på arbejdsdage eller i weekenden.
Konteksten har således stor betydning for læringsprocessen, og for at fange kompleksiteten af mobil læring er det nødvendigt at forstå den kontekst, som den finder sted i.
Kontekst skal vel og mærke ikke ses som en skal, der omgiver den lærende på et bestemt tid og sted – konteksten er en dynamisk enhed, som konstrueres i interaktionen
mellem lærende og deres omgivelser (Sharples 2005).
Som det fremgår af ovenstående kan mobillæring finde sted på mange forskellige måder:
 Ved distribution af uddannelse i form af læringsobjekter, podcast eller som direkte
kontakt mellem studerende og undervisere, uafhængigt ag tid og sted.
 Ved distribution af ”på stedet”-materiale, hvor brugeren på en bestemt lokation får
mulighed for at hente viden ind.
 Ved deltageren egen materialeproduktion (lyd, video, billede).
 Ved kommunikation og videndeling.

5.2

Tidligere mobile e-læringsprojekter i transportbranchen
Der er ikke talrige erfaringer med e-læring i transportbranchen, men baseret på Pollara
& Broussards (2011) kompilerede betragtninger om mobil læring og de lærendes oplevelser i den anledning præsenterer afsnittet enkelte kendte forsøg eller projekter med
fokus på mobil læring i sektoren.
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5.2.1

Review af 21 studier
Pollara & Broussard har foretaget et review af 21 studier af mobillæring fra 2005 til i
dag. Ifølge dette review viser tidligere studier følgende fordele ved mobillæring: Bedre
resultater, større produktivitet, engagement og motivation. Flere studier peger på, at de
studerende blev mere engagerede aktive lærende, frem for passive lærende. Andre
studier viser øget samarbejde blandt de studerende efter introduktionen af mobillæring.
Gennemgangen af de 21 studier fremhæver, at fokus primært har været på holdninger
til mobillæring, fx hvorvidt de lærende motiveres af teknologien. Pollara & Broussard
påpeger, at nu, hvor det er påvist, at teknologien accepteres af de lærende og virker
motiverende, er der behov for flere undersøgelser, hvor fokus er på betydningen for
læringen, det vil sige undersøgelser af, hvilken indflydelse mobillæring har på de lærendes færdigheder, viden og forståelse.

5.2.2

’Farligt gods’
I relation til transportområdet har projektet Flex-learn et videobaseret mobillæringskoncept om farligt gods målrettet lastbilschauffører. Erfaringen fra dette projekt var, at teknologien rummede et potentiale for at motivere læsesvage og lærende med svag boglig tradition (Gjedde & Gredsted, 2007: 5).

5.2.3

’Energirigtig kørsel’
AMU-kurset ”Energirigtig kørsel” kan både følges som et traditionelt tredages tilstedeværelseskursus hos VIA UC i Horsens og siden 2007 som et mobilt e-læringskursus,
som afvikles over en periode på 30 dage.
Formål med projektet var at forbedre et eksisterende tilstedeværelseskursus i AMUregi henvendt til chauffører af lastbiler og busser. Det nye kursus blev udviklet, med
brug af chaufførernes egne mobiltelefoner, som kommunikations- og formidlingsredskab. Reelt er der tale om et blended-learning forløb, da 51 % af kurset afvikles som
forlagt undervisning, hvor underviseren er til stede sammen med kursisterne i nærheden af, hvor kursisterne er eller bor.
Det mobile kursus i energirigtig kørsel er struktureret således:
 Pensum er delt op i 15 video-instruktioner, som distribueres gennem mobiltelefon
eller pc. Til hver video er tilknyttet fire spareråd i forhold til brændstofforbrug.
 Chaufføren afprøver nu de fire spareråd i sin daglige kørsel.
 Herefter modtager chaufføren en multiple choice test via SMS med fem spørgsmål.
 Besvarelserne samles efter session, og hvis der er for mange fejl i besvarelsen, må
chaufføren starte forfra.
 Underviseren har kontakt med chaufføren via mobiltelefon (SMS) gennem hele forløbet.
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I rapporten E-læring i AMU (2009) beskrives følgende erfaringer med kurset:
 Det er ikke alle undervisere, der bryder sig om den nye undervisningsform. De foretrækker at sidde ved siden af kursisten og tale om tingene.
 Nogle i målgruppen er begejstrede for konceptet og benytter det, når de har fri.
 For mange ældre chauffører er der en teknisk barriere, da de har svært ved at bruge PC eller SMS. Erfaringen er, at de skal holdes i hånden undervejs.
 Nogle i målgruppen foretrækker tilstedeværelseskurset, ikke pga. problemer med at
håndtere teknikken, men fordi de foretrækker at have fri fra arbejde og komme lidt
væk.
Vognmændene er meget tilfredse med kurset. De vurderer, at kursisterne på tilstedeværelseskurset hurtigt glemmer det lærte, hvorimod gentagelseseffekten fastholder viden hos deltagerne på det mobile kursus.

5.2.4

’Vejfinding i professionel kontekst’
FORCE Technology har i samarbejde med DELTA og i regi af HINTLAB gennemført et
forsøg benævnt ’vejfinding i professionel kontekst’ ved hjælp af PNA’ers anvendelighed
i forhold til fagspecifikke arbejder (Hyll 2008).23
Formålet var at undersøge chaufførers generelle vanskeligheder med at finde vej og i
den sammenhæng anvendeligheden og den understøttende effekt af eksisterende teknologi til dette formål: GPS i bilerne, PDA’er eller i GPS8 installeret i mobiltelefonen.
Der var tale om såvel godschauffører som kørende teknikere, og forsøgene gennemførtes med medarbejdere fra undersøgergruppen i bilerne (’real driving’).
Forsøgsrapporten fremstiller effektiv navigation som en kognitivt krævende aktivitet
med store krav til bl.a. perception, koordination og motorik. PDA’en etablerer forbindelsen mellem chaufføren og hans mål, og assisterer brugeren til løbende … at assimilere
… nye oplysninger til eksisterende kognitive kort … og til at ændre disse når de ikke
længere er tilstrækkelige eller skal ændres for at blive korrekte …(Ibid.:8)
Rapporten redegør udførligt for det ofte meget pressede forhold, det er at skulle navigere i ukendte gader og distrikter og opholder sig ved rækken af disorienteringsfaktorer, der medvirker til forsinkelser, som fx køkørsel og følgelig mulige ændringer i leveringskrav. Sådanne faktorer kan medføre overspringshandlinger og levner ikke tid til
bearbejdning og refleksion over kvaliteten af det udførte arbejde, herunder, som det
hedder, sikkerhedsmomentet.
De nævnte faktorer er ikke uvæsentlige for overholdelse af køre hviletidsbestemmelserne og er umiddelbart sammenlignelige med arbejds- og kørselsfaktorer for vejgodstransportchauffører i ITD-casen.

23

PNA’er defineres i rapporten som Personal Navigational Assistant. Man vælger denne definition fordi navigationsmoduler findes i traditionelle
GPS indbygget i PDA´ er og i mobiltelefoner.
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Brugen af en PDA som landkort er således et mobilt redskab på linje med brugen af en
smartphone til kontrol af en køre hviletidsregel.
Hyll konkluderer, at der må stilles en række krav til den mobile teknologis funktionalitet,
såfremt den skal tjene til aflastning af chaufførernes udfordringer med at orientere sig i
såvel nærområder som på fjerne lokationer.
Ud over at den fysiske enhed skal være nem at tage/have med, og i øvrigt kunne opfylde nogle konkrete krav til et mobilt vejfindingsredskab, så skal enheden være online,
kunne indstilles i detaljeringsgrad24, kunne fungere som lagerenhed for egne noter og
have hukommelse for tidligere gemte data.
En detalje ved dette vejfindingsforsøg og en ikke indkalkuleret barriere i brugen af disse mobile enheder er, at softwaren i de forskellige PNA’ er ikke er indstillet til eller ikke
magter at tage højde for en brugers eventuelle begrænsede formuleringsevne.
Det ræsonneres, at den testede mobile teknologi kan optimeres; men at en videreudvikling og et design skal ske i et samarbejde med brugerne.

24

Sammenlign ønsket hos testbrugere af app’en om ’enhancing’ – forstørrelse (kapitel 7).
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6.

Koncept
Konceptet for applikationen baseret på køre hviletidskurset er udviklet til ITD.
Kurset har hidtil alene været et traditionelt tilstedeværelsesbaseret kursus med en varighed af fire timer, og afviklet hos ITD i aftentimerne eller som rekvireret forløb i en
transportvirksomhed en hverdag i dagtimerne eller en lørdag/søndag.
På kurset anvendes Power Points, underviseren søger at skabe en dialog med kursisterne om overholdelse af reglerne, og der arbejdes med praktiske øvelser samt opgaver vedrørende reglerne for køre hviletid.
Dette kursus er gjort til genstand for konceptudvikling i ELYK regi.

6.1

Konceptbeskrivelse
Der udvikles en app indeholdende to indbyrdes forbundne elementer:
1. ”Køre hviletidstesten”
2. ”Køre hviletidsreglerne”

Figur 3: QR kode til http://khtid.dk/
Køre hviletidstesten skal fungere som et spil, hvor eksempelvis chaufføren hver dag
har mulighed for at svare på 1-3 spørgsmål om køre hviletid.
Det skal højst tage 3-5 minutter at gennemføre spillet.
Hvis man svarer forkert bliver man automatisk ledt over til de relevante paragraffer i
den tilknyttede app ”Køre hviletidsreglerne”.
Næste dag modtager chaufføren 1-3 nye tilfældigt genererede spørgsmål.
Tanken bag konstruktionen er, at brugen tidsmæssigt er til at flette ind i en hverdag.
Derudover kommer forventningen om et kontinuerligt fokus hos chaufføren på reglerne, som læres ind via et koncept, som indeholder spilelementer. Det antages at fænge
mere end én længere multiple choice test.
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App’en er opbygget som en mobil hjemmeside. I testperioden afprøver brugerne
app’en via deres mobiltelefons webbrowser eller via webbrowseren på en PC.

Figur 4: Startbillede ved aktivering af app’en

Figur 5: Eksempler på spørgsmål i app’en
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Figur 6: Eksempel på pixi udgave af køre hviletidsbestemmelserne

6.2

Innovationspotentiale
Køre hviletids app’en imødekommer flere identificerede problematikker:25
 Reglerne for køre hviletid er komplekse, og vognmændene /chaufførerne finder reglerne vanskelige både at huske og forstå (fx grundet undtagelsesbestemmelser).
 Nogle chauffører og øvrige personalegrupper tror, at de kender og overholder reglerne, men reelt er det ikke tilfældet, og én eller flere regler er misforstået og overtrædes derfor.
 Erfaringen hos ITD viser desuden, at ét kursus af fire timer ofte ikke er nok. Der er
behov for gentagelse af reglerne, ikke mindst de mange tilgrænsende undtagelser. I
en travl hverdag og et stærkt konkurrencepræget marked er det svært for vognmænd/chauffører og andre at afse tid til flere eller længerevarende kurser.

25 Uden for konceptets innovationspotentiale er fremmedsproglige udfordringer, idet dele af arbejdsstyrken i branchen (chauffører) ikke har dansk
som modersmål.
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På baggrund af disse udfordringer er der udviklet et koncept baseret på mobillæring i
form af en app. App’en vil være et supplement til kurset baseret på tilstedeværelse –
ikke en erstatning for dette – da der på kurset desuden foregår en vigtig holdningsbearbejdning.
Køre-hviletids app’en har følgende fordele som læremiddel:

6. Koncept



Læringen kan foregå uafhængigt at tid og sted



Testen tager ikke lang til at gennemføre



Indlæring af reglerne fremmes via repetition



Som chauffør kan app’en anvendes til at test sig selv. Som vognmand kan du
teste dine medarbejderes viden.



Den er baseret på spilelementer, som tidligere undersøgelser viser, motiverer
chaufførers læreprocesser.
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7.

Afprøvning, evaluering og anbefalinger

7.1

Kontekstbeskrivelse for test/afprøvning
Som et led i afprøvningen af app’en har tre virksomheder stillet sig til rådighed med tre
deltagere. Der er tale om vognmandsfirmaer beliggende i Region Syddanmark: En i
Højer og to i Padborg.
Kontakten til virksomhederne, og dermed testbrugerne, kom i stand ad flere omgange.
Den ene virksomhedsrepræsentant (ejer/vognmand, Padborg) deltog i Workshop 2 og
viste sig på en henvendelse fra ITD efterfølgende interesseret i at afprøve betaversionen af app’en. ITD kontaktede øvrige mulige testbrugere og fik to tilsagn. Repræsentanten fra den anden Padborg virksomhed var en ledende medarbejder og repræsentanten fra Højer virksomheden havde funktion som speditør. Det var desværre ikke
muligt at etablere kontakt til chauffører som testbrugere.
Efter tilsagnet, som ITD formidlede, modtog testbrugerne en e-mail fra Anna-Britt Krog
og instruktionen Kom godt i gang. Desuden fik testbrugerne et mobilnummer for kontakt i tvivlsspørgsmål.
Beskrivelsen af testforløb og interviews med testbrugerne refereres kort herunder og
ledsages af en konkluderende beskrivelse af brugsoplevelsen. Der rundes af med påpegning af udviklingspotentialer.

7.2

Dokumentation af oplæring
Alle testbrugere var fortrolige med brug af Smartphone eller pc og kunne frit vælge,
hvilket læringsmedie de ville anvende i testfasen af prototypen.
Decideret oplæring til anvendelse af app’en har ikke fundet sted. I stedet er testbrugerne kontaktet via instruktive e-mails indeholdende en vejledning og telefonnummer.
E-mailens indledende ordlyd var:
Dette er en prototype på en app om køre-hviletid. App’en er opbygget som en mobil
hjemmeside, og i testperioden skal du afprøve den via din mobiltelefons webbrowser.
Den kan også benyttes via webbrowseren på din pc.
Nedenfor fulgte instruktionen: Kom godt i gang. Testbrugerne fik desuden til opgave at
overveje yderligere spørgsmål til indbygning i køre-hviletidstesten og det tilhørende digitale opslagsværk.
Kom godt i gang - for at benytte den mobile hjemmeside skal du:
Scan QR-koden med din mobiltelefon eller tast følgende i din webbrowser:
http://khtid.dk
Bogmærk siden, så du let kan finde den igen.
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Indtast et selvvalgt brugernavn på mindst fire karakterer. Du bliver herefter ledt ind
på app’ ens startside, hvor der står ”Velkommen anonym”.
Indstil navn: Tryk på ikonet ”Indstil navn”. Slet ”Anonym” og indtast i stedet det
navn, du vil benytte. Tryk herefter på ”gem”. Der vil nu stå Velkommen ”dit navn” på
startsiden.
Tryk på ”Dagens test” for at få dagens tre spørgsmål. Vælg dine svar og tryk på
”Indsend”. Du kan nu se, om dagens spørgsmål er besvaret rigtigt eller forkert. Dagens test kan kun tages én gang hver dag.
Under ”Regler” finder du listen over de spørgsmål og svar, der hidtil er udarbejdet.
På sigt skal denne del udbygges, så den kan fungere som et opslagsværk på farten
a la ITD’s Køre hviletid – regler og vejledning april 2007.

7.3

Dokumentation af test af app’en
De tre testbrugere er interviewet telefonisk af Ulla Gerner Wohlgemuth i dagene
28.december 2011 – 5.januar 2012 på deres arbejdsmobiltelefon efter forudgående aftale om tidspunkt. Interviewenes varighed var alle ca. 35 - 40 minutter. Interviewer har
fulgt spørgeguiden (se bilagsmaterialet) og opfordrede afslutningsvis de adspurgte til
at sende e-mail med eventuelle kommentarer.
Alle adspurgte har testet app’en flere gange via Smartphone og oplyser, at tidsforbruget har været mellem 1½ og 10 minutter fra gang til gang.
Alle testbrugere er grundliggende begejstrede for ideen med en app. En testbruger siger: Man kan teste sig selv, og har man gjort det forkert, kan man med det samme få
det at vide, og så starter læringsprocessen.
Alle peger på, at de frygter, det kan blive kedeligt i længden. De mener spørgsmålenes
sværhedsgrad bør udfordre mere, og to af brugerne peger på, at tilsætningen af et
konkurrenceelement ville få hverdagsbrugerne til at hænge ved. En bruger fremhæver,
at det bliver for let, når man kan snyde sig til at se svaret umiddelbart efter.
En tester foreslår, at app’en udvikles i retning af: Et spil, hvor man bliver præsenteret
for de rigtige svar, som man så senere kan anvende, når man skal svare på quizspørgsmålene. Det kan udformes som et memory-spil eller lignende. Vigtigt er, at det
fastholder interessen hos brugeren.
Der er ønsker til ’forstørrelsesmulighed’ (enhancing) som mulighed på app’en. Det er
meget små knapper, som det formuleres. Ellers er designet efter testbrugernes mening
fint eller i orden med klare ikoner, og app’en er rimelig nem at navigere i. Sproget i app
og vejledning finder testbrugerne klart og tydeligt. Det sidste peges der på er en nødvendighed, fordi reglementet er snirklet nok i forvejen, og ikke alle brugere er stærke
læsere.
I øvrigt mener testbrugerne, at redskabet henvender sig til alle i berøring med køre hviletid; og det ville være optimalt, hvis også kunderne gjorde sig bekendt med det, som
en tester udtrykker det. Særligt understreges det, at chauffører ofte har spildtid, hvor
app’en kunne være underholdning, ajourføring eller ’huskeredskab’.
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Muligheden for at styrke app’en som mobilt læringsredskab ved at kombinere den med
en pixi udgave af bestemmelserne falder i alles smag. Der er derudover flere ideer til,
hvorledes app’en kan videreføres og fastholdes i brug.
En anden testbruger ønsker sig adgang til en form for spørgsmålsbank: Han siger: En
chauffør har kørt siden kl. 6 og så … så er der gået 4 timer, og han vil vide, hvornår
han skal hvile og hvor længe. Kunne man lave det sådan, at han kunne stille et
spørgsmål, fx ’kørt siden kl. 6. – kl. er 12. pause hvornår? Og så fik han et svar eller fx
yderligere et spm?

7.4

Evaluering og analyse
Evalueringen af læringsdesignet – køre hviletidsbestemmelserne appliceret til en app –
og analysen af det udviklede læringskoncepts anvendelighed tager afsæt i følgende:
Er designet gennemførligt i en hverdagspraksis og relevant for deltagerne at bruge.
Bevarer designet sin legitimitet i forhold til deltagernes artikulerede krav og er det effektivt i forhold til tid, økonomi, oplæringstærskel mv.? (Gynther, 2011).
I denne case har de implicerede aktører (primært chauffører) et behov for at lære. Det
er langtfra ensbetydende med, at de ikke også umiddelbart er motiveret for at begive
sig i kast med emnet køre hviletidsbestemmelser håndteret i en applikation.
Køre hviletidsbestemmelserne er, når disse forstås som tekststykker, semantiske læremidler og endimensionelle. Overført til en applikation er bestemmelserne i deres
grundform stadig semantiske, men mobiltelefonen som et funktionelt læremiddel muliggør, at tilegnelsesprocessen bliver flerdimensionel, fordi app’en aktiverer og motiverer den lærende via sin indbyggede spilfunktion.
Læringssituationen er ikke klassisk i den forstand, at den lærende skal indarbejde et
nøje afmålt og bekendtgørelsesfastlagt læringsindhold, men app’en er blevet til i samarbejde med (dele af) målgruppen, der har anerkendt behovet for viden og accepteret
læremidlet, ligesom deres erfaringer er inddraget. Målet er ikke diffust, men klart: At
chaufføren (og andre aktører) kender, genkender og anvender køre hviletidsbestemmelserne og med den viden kan føle sig mere tryg, hvilket i sig selv er befordrende for
(yderligere) læring.
Anlagt på ovenstående test af app’ en og interviews må det vurderes, at designet er
gennemførligt og tillige opleves relevant af brugerne og sidst men ikke mindst effektivt.
I hvilket omfang designet bevarer sin legitimitet er derimod vanskeligere at besvare,
først og fremmest fordi det ikke lykkedes at gennemføre real driving, og fordi ingen
chauffører deltog i testen.
Når den voksne står over for ny videnstilegnelse er det betingelsesløst, at han/hun kan
se en mening med det, som kræfterne bruges på (Illeris 2000). I relation til app’en må
det siges, at formål og læringsambition er synliggjort. Med anvendelsen af Illeris’ tre
dimensionsblik kan det anføres: At tilgængeliggørelsen af vanskeligt stof som køre hviletid, der er omdrejningspunktet for chaufførens arbejdsdag, overførsel til en mobil eller
tablet, således at denne kan konsulteres, når spørgsmålet rejser sig, eller når tidslommer muliggør det, er et solidt udgangspunkt for lyst til læring.
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7.5

Anbefalinger til re-design
På baggrund af testbrugernes bemærkninger og forslag til app’en vurderer vi, at der er
basis for at iagttage og anvende et eller flere af de følgende forhold i et eventuelt redesign af app’en:
 Et udviklingspotentiale ligger i tablets. En testbruger foreslår således, at app’en

kan overføres til de mere læse- og brugervenlige tablets (små knapper på
smartphones) Testbrugeren er af den opfattelse, at det kan motivere også ældre brugere til at anvende app’en, hvis den ligger til en tablet.
 Samme bruger har en anden ide, der ligeledes er et potentiale for app’en:

App’en skal introduceres på EU-kvalifikationskurset. Der kan man blive fortrolig med den, og så bliver det mere naturligt for alle at have læremidlet med sig.
 Det bør overvejes at udforme spørgsmål i kategorier (fx vintervejr) og arbejde

med levels af sværhedsgrader med henblik på at fastholde brugerne.
 En udviklingsmulighed er konkurrenceelementer med scores og gevinst.
 Der bør kunne linkes til en pixi udgave af køre hviletidsbestemmelser for de af

brugerne, som gerne vil have endnu mere udførlige svar.
 Der er svage læsere blandt brugerne, og selv om testbrugerne fremhæver

app’en for et enkelt og klart sprog, så vil en udvikling af spørgsmål/svar, understøttet af en oplæsningsfunktion, være et stort aktiv. Der kunne tages afsæt
i den netop præmierede app Read it aloud.26
 Udover at støtte svage læsere vil en indretning af en oplæsningsfunktion kunne

tjene som ’radio-medie’ eller fortællemedie med efterfølgende spørgsmål og
’tom tid’ inden svarafgivelse.
 Den sociale interaktion, der fremhæves som en fordel ved tilstedeværelseskur-

set, kan også finde sted i tilknytning til det mobile medie. Eksempelvis ved –
som det er beskrevet i E-læring i AMU (2009) – at underviseren er i løbende
dialog med de lærende via mobilen og giver feedback på deres præstationer.
 Det kunne forsøges med etableringen af en virtuel læringsgruppe, hvor kursi-

sterne kan støtte hinanden i deres læreproces (de Witt 2011:154).
For i højere grad at kunne involvere slutbrugerne i re-designet, anbefaler vi, at der
gennemføres endnu en workshop med deltagelse af såvel chauffører som speditører
og vognmænd.

26 App’en vandt Venture Cup Idea Competition i kategorien Mobile & Web. App’ en til Smartphones muliggør højtlæsning af ønsket tekst via
mobilens kamera (Kilde: Børsen 1.2. 2012, s.14)
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8.

Refleksion over konceptet
Baseret på test, evaluering, analyse samt anbefalinger til et eventuelt re-design af
app’en i køre hviletid vil vi i det følgende – med afsæt i andre mobillærings iagttagelser
- perspektivere mulighederne for app’en som læremiddel og arbejdsredskab via en tentativ transformation af konceptet til en anden erhvervssektor og vurdering af konceptets
robusthed i den forbindelse.

8.1

Refleksion over konceptets robusthed i forhold til andre kontekster
Sammenholdt med betragtninger om - og i så fald i hvilket omfang - konceptet med
applicering af et omfattende informationsmateriale som her køre hviletidsbestemmelserne - lader sig overføre til andre fagområder og sektorer, vil vi påpege enkelte findings fra de øvrige undersøgelser vedrørende mobillæring og jævnføre disse med vores observationer samt resultatet af testen af kht.dk.
For denne case gælder det, at målgruppen for langt de flestes vedkommende er
mænd, som kan grupperes omkring flere overordnede fagområder, fx kørsel eller kørselsdisposition. Målgruppen har varieret uddannelsesbaggrund; dog således at erhvervschauffører, der udgør den nominelt største gruppe, for størstepartens vedkommende er kortuddannede. Målgruppen er aldersspredt, og der er ingen ensartethed i
kendskabet til og brugen af IT i hverdagen. Nogle bruger smartphones andre anvender
slet ikke pc, nogle har deltaget i køre hviletidskursus i flere dage andre har aldrig været
på kursus. Nogle har dansk som modersmål, andre har ikke og atter andre er ikke
stærke læsere.
Alt andet lige er målgruppen – bortset fra køn – relativt inhomogen.
I lighed med findings i undersøgelser af mobillæring i nærtbeslægtede brancher er motivationen for at anvende mobil teknologi varieret. Dog således at unge og yngre brugere er begejstrede og fænges af hurtigheden samt applikationens karakter af spil. Arbejdsgiveren finder generelt undervisning på distancen attraktiv. Teknik kan være en
hindring for de ældste brugere, men den er ikke uoverstigelig; især hvis det er muligt at
kombinere brugen af læringsmediet med tilstedeværelse, der åbner for faglige diskussioner og gerne i blandede fora (disponenter, chauffører o.a.). Indholdet af applikationen skal appellere til gentagelser eller flere forsøg – må fx gerne være appetitligt/pænt
- og designet skal tage hensyn til, at apps tilbyder meget små billeder, ligesom brugerne bør inddrages (Hyll 2008).
Ifølge de Witt et al (2011) har mobillæring et stort potentiale inden for mange felter og
er særligt velegnet for fagområder, hvor arbejdet indebærer en vis grad af mobilitet,
forudsat indholdet tilpasses mediet.
Et fagområde med flere ligheder til transporterhvervet er den kommunale hjemmepleje.
De ansatte arbejder meget alene, dvs. uden kolleger lige i nærheden og har adgang til
PDA’er eller mobiltelefon.

8. Refleksion over konceptet

59/81

Det primære hjemmeplejepersonale (hjælper- og assistentuddannede) karakteriseres
27
af stor aldersspredning. Uddannelsesbaggrunden er ligeledes varieret, i den forstand,
at de ældste forventeligt har kortest uddannelse (Nyt fra Danmarks Statistik, september
443, 2011), men det rummer unøjagtigheder, fordi omskolet plejepersonale med afsæt
i den danske klassifikationsramme kan have en højere uddannelse, nogle hjemmeplejere har såkaldte ’udgåede uddannelser’ (plejehjemsassistent), andre ansatte har slet
ingen uddannelse, og atter andre har den 2 år og 8 mdr. lange assistentuddannelse.
Den udekørende hjemmepleje udfører sine opgaver efter skema (i lighed med chauffører), har mange meget forskellige borgere (kunder), men opgaverne er alle - overordnet set - reguleret af Serviceloven (LBK nr. 904 af 18/08/2011) og herindunder bestemt
af den enkelte kommunes tilbud og ydelser. Modsat transporterhvervet – og kun med
meget få undtagelser - er det kommunale hjemmeplejepersonale for størstepartens
vedkommende kvinder (FOR-SOSU 2005, Indblik 2011, Gerner Wohlgemuth 2010).
Med lidt god vilje er det muligt at sidestille (visse af) funktionerne og arbejdskonditionerne i transport og hjemmepleje. Områdelederen skal i lighed med kørselsdisponenten sikre optimal kørsels- og opgavefordeling. Den udekørende plejer er lastbilchaufførens alter ego. Den kommunale forvaltning lader sig ikke på samme vis jævnføre med
vognmanden, men må dog forventeligt have et ønske om, at de ansatte overholder regelsæt og bestemmelser, overholder skema/plan og udfører opgaven i henhold til det
visiterede og til borgerens tilfredshed.
Der er snitflader de to arbejdsområder imellem, og det vil efter vores vurdering være
muligt at udvikle et koncept matchende http://kht.dk. Således kunne man forestille sig,
at applikationen blev bygget op over tilhørende kapitler i Serviceloven; eksempelvis
kapitel 16, § 83 og fremefter, der bl.a. omhandler personlig hjælp, omsorg og pleje.
Spørgsmålene kunne udformes som: Hvilke hjælpemidler kan kommunen stille til rådighed, når borgerens sygdoms – eller aldersprofil er X,Y eller Z. Hvilke rettigheder har
borgeren til levering af mad, indkøb, vask og rengøring – igen ud fra variable knyttet til
den plejekrævendes profil. Kan der tilbydes kørsel, når bo-situationen ændrer sig, og
kan borgeren visiteres til daghjem, genoptræning eller andet tilsyn.
Konceptet kan designes identisk med køre hviletidstesten over for køre hviletidsreglerne med to indbyrdes forbundne elementer: Tilskud & ydelser (visitationsgrundlag) overfor kommunens ældrepolitik (funderet på Serviceloven).
Hjemmeplejeren kan anvende app’en på flere måder: Hun kan forinden sin daglige
runde have downloadet ’sine’ borgere med ajourførte oplysninger om fx medicinering.
Hun kan konsultere app’en i spørgsmål knyttet til borgerens ’nye situation’ og aktuelle
behov. Hun kan anvende app’en i generelle tvivlsspørgsmål, og endelig kan app’en
benyttes som ’testredskab’ med 3 nye spørgsmål pr. dag (som i http://kht.dk).
Ligesom chaufføren kan hjemmeplejeren kontakte sin arbejdsplads eller foresatte i
tvivlsspørgsmål.
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Baseret på statweb.uni-c.dk/databanken og variablen gennemsnitsalder ved fuldførelse af social – og sundhedsuddannelser, herunder merit og
omskoling, og ud fra antagelsen om umiddelbar overgang fra uddannelse til beskæftigelse, lokaliseret 27. januar 2012
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I lighed med chaufførmøder hos den enkelte vognmand har de enkelte områdeledere
samlinger, hvor nyheder, problemstillinger og dilemmaer kan drøftes og eventuelt tilføjes app’en. Det tilgodeser desuden behovet for social kontakt og kollegial sparring i et
ensomt erhverv.
App’en vil udover det beskrevne kunne anvendes i ansættelsesøjemed og til regel
brush-up.

8.2

Kriterier for udvikling af en app, som skal fungere som læremiddel
Hvis man iagttager en app som et læremiddel, som anvendes af de lærende til at opnå
viden, er det muligt at benytte det såkaldte ”læremiddeltjek” beskrevet af Thomas Illum
Hansen og Keld Skovmand (2011), til at opstille en række kriterier for udviklingen af
app’en. Hansen & Skovmand anvender begreberne tilgængelighed, progression, differentiering, lærerstøtte, sammenhæng og legitimitet til at vurdere et medie som læremiddel.
Tilgængelighed: Hvor mange i målgruppen har smartphones og internetforbindelse.
Progression/differentiering: De enkelte brugere skal møde relevante udfordringer, stigende udfordringer.
Parametrene knytter sig til tre centrale perspektiver på et læremiddels værdi:


Læremidlet skal have værdi for den lærende: Det skal være tilgængeligt, der skal
være en progression frem mod målene for elevens læring, og der skal være forskellige måder, eleverne kan nærme sig disse mål på.



Læremidlet skal have værdi for underviseren: Det skal give ham/hende mulighed
for at udvikle sin praksis og støtte underviser i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen og de lærendes læring.



Læremidlet skal have værdi i forhold til samfundets mål (bestemmelser/reguleringer) for det forhold som læremidlet omfatter. I denne case er det arbejdet med og overholdelse af køre hviletidsbestemmelserne.
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Der opereres med tre typer af læremidler (Hansen og Skovmand, 2011:19):
1. Didaktiske læremidler (undervisningsmidler). Er karakteriseret ved en indlejret didaktik. Eksempler på didaktiske læremidler er lærebogssystemer og faglige læringsspil.
2. Semantiske læremidler (betydningsbærere). Bruges betydningsmæssigt til at bringe
indhold ind i undervisningen, men uden en indbygget didaktik. Kan eksempelvis
være film, litteratur eller webtekster.
28 Et af de tre perspektiver er, at læremidlet skal have værdi i forhold til samfundets mål for skolen, herunder Folkeskoleloven og Fælles Mål samt
være fagligt og pædagogisk opdateret. Dette perspektiv er reformuleret til denne case. Der henvises til http://laeremiddeltjek.dk/Info.aspx

8. Refleksion over konceptet

61/81

3. Funktionelle læremidler (redskaber), anvendes til at håndtere indhold, men er ikke
hverken didaktiske eller semantisk i sig selv. En mobiltelefon er et funktionelt læremiddel, ligesom tavler og projektorer.
En app kan iagttages som både et didaktisk og et funktionelt læremiddel (se også afsnit 7.4.).

Anbefalinger til udvikling af apps:

8.3



Tag afsæt i målgruppen



Hold det simpelt i både design og funktionalitet



Gør det læsbart, enkelt og med god skriftstørrelse



Byg op med progression; så brugerne bliver udfordret og får lyst til at fortsætte



Arbejd med differentiering i emner og graduer spørgsmålene



Vær ikke overambitiøs; app’en kan kun løse ét problem



Understøt brugerne i anvendelsen af app’en



Skab et socialt rum for interaktion, hvor der kan spilles mod hinanden/hvor deltagerne kan udfordre hinanden, evt. med konkurrenceelementet tilsat a la Wordfeud.

Opsamlende refleksion
I udviklingsprocessen og i realiseringen af køre hviletids app’en har brugerne primært
været medarbejdere fra ITD. Slutbrugerne i form af vognmænd, disponenter og chauffører har i mindre grad deltaget i udviklingen af konceptet. De har i stedet medvirket i
test og evaluering af prototypen. Når brugerne i vores tilfælde har været repræsentanter fra ITD, skyldes det dels et bevidst valg, og dels at det var svært at rekruttere brugere til processen i udviklingsfasen.
Den første workshop havde vi valgt skulle foregå udelukkende med repræsentanter fra
ITD. Formålet med denne workshop var nemlig flerfold: At præsentere vores iagttagelser af det eksisterende kursus, at udbygge vort domænekendskab samt at igangsætte
idégenereringsprocessen.
Til den anden workshop – hvis formål var at fortsætte idégenereringen og idékvalificeringen – var intentionen at inddrage flere slutbrugere. Selvom ITD inviterede ti repræsentanter fra deres medlemsvirksomheder til denne workshop, var kun tre interesserede i at medvirke, og yderligere blev to forhindret på dagen for workshoppen.
Dette illustrerer en generel problematik: Virksomhederne er i mindre grad tilbøjelige til
at medvirke i vagt definerede processer, som de ikke kan se det umiddelbare udbytte
af, mens de i højere grad er villige til at sætte tid af til at teste konkrete produkter, som
de kan se formålet med i relation til deres daglige arbejde. På samme tid demonstrerer
det også et klassisk forhold vedrørende voksne og læring: Hvis det ukendte tager af-
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sæt i ens egen hverdagsvirkelighed, eller kan overføres direkte dertil (transfer) og derved fremstå meningsfuldt, så er man i højere grad motiveret for at deltage.
På baggrund af ovenstående fremstår processen snarere som brugerinvolverende (og
i nogen grad brugertilpasset) end brugerdreven, hvor repræsentanterne fra ITD kommer til at fungere som formidlere eller ’oversættere’ af slutbrugernes behov. Den første
workshop kan således betegnes som præget af medarbejderdreven innovation.
I valget af metoder kunne man have forestillet sig en eller flere gennemførte ’real drivings’ , jf. FORCE HINTLAB forsøget 2008. Argumentet for ’real driving’ som etnografisk
(del)metode kan være, at hidtil ikke kortlagte eller beskrevne udfordringer for en bruger
af et mobilt koncept bliver synlige eller tydeliggøres. Samtidig ville det meget tænkeligt
kunne lade sig gøre at gennemføre et interview med en eller flere chauffører og efterfølgende anmode disse om at være testbruger af det udviklede koncept. Real driving
blev drøftet, men kunne ikke gennemføres, primært af praktiske årsager.
Det bør pointeres, at det forhold, at ELYK-forskerne i denne proces udstikker en grundlæggende præmis, nemlig, at innovationen skal bestå i udviklingen af et nyt didaktisk
design baseret på e-læring, kan anskues som værende diskutabel. I fortsættelse heraf
bør det derfor betones, at et forbilledligt udviklingsarbejde tilsiger afviklingen af en tredje workshop med brugerne, in casu testerne af app’en. Dette kunne af tidsmæssige årsager desværre ikke gennemføres.
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9.

Konklusion
Køre hviletids app’en er det projekt i ELYK, der i særlig grad har kunnet forene elementer i et overordnet formål om i samarbejde med uddannelsesudbydere at generere
koncepter for e-læringsbaseret kompetenceudvikling i yderområder henvendt til og udviklet i samarbejde med små og mellemstore virksomheder i forskellige klyngedannelser.
Udviklingen af en brancheorganisations eksisterende tilstedeværelseskursus har således fundet sted ud fra ønsket om at smidiggøre undervisningen i og dermed tilegnelsen af et vanskeligt regelsæt for person- og godstransport – køre hviletidsbestemmelserne - for dagligdagens brugere.
På det teoretiske plan fremhæver projektet, at tidligere forsøg og erfaringer med mobillæring og følgende genereret mobillæringsteori i store træk lader sig projicere på udviklingen og testresultatet af køre hviletids app’en. I henseende til arbejdspladslæring
og potentialer i den forbindelse samt barrierer og refleksioner over at ’invadere arbejdsfrie zoner’ har dette projekt begrænset udsigelsesrækkevidde. Det skyldes alene
brugergruppens bredde, herunder de manglende chauffører.
Som styrende for ELYK arbejdet og dermed også køre hviletidsprojektet har firefeltsmodellen været brugbar et langt stykke af vejen, men kunne ikke følges helt til dørs.
Den forsøgsvise del af køre hviletidsprojektet er forløbet overordentlig tilfredsstillende,
men det havde været ønskeligt om testbrugergruppen (også) havde bestået af chauffører. Ligeledes er det vores opfattelse, at robustheden af konceptet til trods, ville en
gentaget test eventuelt med nye/andre testebrugere og med justering af enkelte påpegede forbedringsområder have optimeret og valideret grundlaget for evaluering og vurdering af fremtidige transformationsmuligheder.
Mobilteknologi som et redskab i læringsøjemed kan være en forbedring og en forbandelse. Omfattende regelsæt appliceret til en applikation får kun brugere eller anbefalinger, hvis transformationen er baseret på brugererfaringer, appellerer til gentagen anvendelse og opleves konsekvent meningsfuld og åbenlys formålstjenlig.
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1.

Bilag - Kort over transportbranchen
Kort over transportbranchen er et grundrids af foreninger og interesseorganisationer.
Der er tale om aktører, der i hovedtræk identificerer sig som medlemsvirksomheder.
Præsentationen er bygget op over foreningernes egne fremstillinger som disse kan findes på hjemmesider med hovedopgaver og – formål, herunder hvorvidt der tilbydes
kurser eller anden instruktion i køre hviletid.

ATL: Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (DI)
ATL samler arbejdsgivere, der driver vognmands-, transport- og logistikvirksomhed,
med henblik på at give medlemmerne arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder, som
sætter dem i stand til at være konkurrencedygtige og lønsomme. ATL samarbejder tæt
med DI Transport. ATL er en del af DI, og foreningens medlemmer er medlemmer af
DI. Medlemskabet i ATL tilbyder hjælp og rådgivning om forhold som:
• Personalejura, overenskomster, lønsystemer - og statistik
• Ledelsesudvikling og HR, arbejdsmiljø, køre- og hviletid og meget andet.
I spørgsmål om uddannelse og kurser henviser ATL til TUR og TSU og tilbyder desuden sine egne medlemmer forskellige oplæg/kurser, herunder et 3 timers eksternt kursus i køre-hvile-tid og brug af den digitale fartskriver: Få helt styr på køre og hviletidsreglerne.29

DI Transport
DI Transport er et erhvervspolitisk samlingspunkt for foreninger og virksomheder med
tilknytning til transporterhvervene. DI Transport arbejder ud fra en vision om, at Danmark skal være en førende nation for transport og logistik i Europa, og at det samlede
transporterhverv skal have en central rolle i den udvikling og vækst, som den internationale udvikling fører med sig.
DI Transport tilbyder medlemskab til foreninger og virksomheder, med interesse i branchefællesskabets erhvervspolitiske arbejde og medlemsservicering. Medlemmer, hedder det, er nationalt og internationalt konkurrenceudsatte virksomheder, som udbyder
og køber person- og godstransport på vej, på jernbane, i den kollektive trafik og inden
for luftfarten.30

DTL: Dansk Transport og Logistik
Dansk Transport og Logistik, DTL, er brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej og bane med to faste medarbejdere i EU. DTL taler medlemmernes politiske sager lokalt, nationalt og i EU og hjælper medlemmerne med alt lige fra lovgivning
til konkrete opgaver ude i virksomhederne. DTL er også arbejdsgiverforening for den
danske transportbranche.
29

http://atl.di.dk/Om%20ATL/Pages/Vi%20byder%20dig%20velkommen%20i%20ATL.aspx

30

http://transport.di.dk/Om%20DI%20transport/Pages/Om%20DI%20Transport.aspx
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DTL har 2.600 transportvirksomheder som medlemmer, der beskæftiger 18.000 medarbejdere. Medlemmerne er samlet i lokalforeninger, kredse og faglige netværk og fordelt i 26 lokalforeninger, som er tilsluttet 13 regionale kredse. Herudover har DTL en
række faglige netværk for medlemmer, der løser de samme transportopgaver, fx dyretransportører, særtransportører eller flytteforretninger.

DSV: Global Transport and Logistics
DSV er såkaldt en global udbyder af transport- og logistikløsninger lokaliseret i mere
end 60 lande, fordelt på Europa, Amerika, Asien og Australien.
DSV består af 3 divisioner, ’Air and Sea’ som varetager luftfragt, søfragt, kurer- og projekttransport og diverse fleksible løsninger samt logistik og lagerhotel i samarbejde
med luftfragtselskaber og rederier. Air & Sea opererer fra 3 kontorer i Danmark og 1 i
Grønland og har i omegnen af 330 ansatte.31

DB: Danske Busvognmænd
Danske Busvognmænd (DB) er en faglige brancheforening for busvognmænd i Danmark, dannet i 1999 ved en fusion 1999 mellem Landsforeningen Danmarks Bilruter
(LDB) og Turistvognmændenes Landsforening (TL).
Danske Busvognmænd repræsenterer ca. 500 busvognmænd med godt 3.500 busser.
Foreningens formål er … at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale
interesser og rettigheder ved forhandling og samarbejde med myndigheder og andre
erhvervsorganisationer i ind- og udland for derved at sikre de bedst mulige betingelser
32
for medlemmernes udøvelse af deres erhverv. Foreningen tilbyder brancherelevant
information, rådgivning og vejledning, men oplyser ikke om der blandt de omtalte medlemstilbud er tilrettelæggelse og udbud af fx kurser eller relevant uddannelse.
Foreningen linker direkte til ITD.

DTU Transport (forskning)
DTU Transport samler, udvider og koordinerer trafikforskning med henblik på at stille
viden til rådighed for transportpolitiske beslutninger, som det hedder. Udover forskning
arbejdes der med … innovation, udredning og formidling af viden med det formål, at
nyttiggøre forskningsresultater og bringe dem i anvendelse.
Instituttet deltager i nationalt såvel som internationalt forskningssamarbejde og tilbyder
udover uddannelser i det formelle kompetencesystem en række eksamenspålagte kur-

31

http://www.dsv.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/ExternalWebGui.IntegratedInternet?content=/documents/DSV_DFDS%2
0Transport/Integrated%20Internet/External%20Web%20Site%20Repository/DK/DK#
32

http://www.db-dk.dk/default.asp?id=227
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ser om fx trafiksikkerhed, vejprojektering og - økonomi, for en bred målgruppe med tilknytning til vej – og transportsektoren.33

33

http://www.transport.dtu.dk/Om%20DTU%20Transport.aspx
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2.

Bilag - Observationsguide til kursus
Dato og tid:
Observatør:
Fag:
Underviser:
Videooptagelse:
 Bliver undervisningen optaget på video?
 Hvornår optages?
 Hvordan er omstændighederne omkring optagelsen (hvem optager, eller stillestående kamera)?
 Eventuelle kommentarer til det optagede
Om faget (læringsmål):
 Beskrivelse af faget og målet med faget
(Målgruppe, ’fagets alder’, hvilken eventuel anden kontekst indgår faget i?)

Om klassen og klasselokalet (læringsmiljø):
 Beskrivelse af klassen (antal elever, køn, studieretning)
 Beskrivelse af underviser (baggrund, erfaring) – uddybes i interview
 Beskrivelse af undervisningslokalet (placering af tavle, borde, stole, evt. computere eller andet it-udstyr mv.)
Undervisningsdesign:
 Beskrivelse af undervisningens forløb
 Beskrivelse af undervisningens indhold
 Hvilken type undervisning gennemføres? (klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, pararbejde)
 Ændrer undervisningen karakter i løbet af dagen?
Medialisering af undervisningen:
 Hvilke læremidler anvendes i undervisningen?
 Inddrages der forskellige typer it i undervisningen, og evt. hvilke?
 Evt. beskrivelse af lærer og elevers arbejde med medier og it:
 Til hvilke dele af undervisningen anvendes der medier/it?
 Til hvilke dele af undervisningen anvendes der ikke medier/it?
 Hvilken funktion har medierne/it-redskaberne?
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Kommunikation:
 Hvordan er kommunikationen mellem lærer og elever?
 Hvornår finder denne kommunikation sted?
 Hvordan er kommunikationen mellem eleverne indbyrdes?
 Hvornår finder denne kommunikation sted?
Undervisnings- og læringsstrategier:
 Er undervisningen fortrinsvis teoretisk eller praktisk?
 Virker eleverne motiverede, engagerede og interesserede?
 I hvilken udstrækning har eleverne mulighed for at tage ansvar for egen læring?
 Samarbejder eleverne om at løse opgaver og evt. hvordan?
 Hvordan skal eleverne arbejde med stoffet udenfor den skemalagte undervisning?
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3.

Bilag - Interviewguide underviser
Dato:
Sted:
Interviewer:
Den interviewedes navn:
Interviewets varighed:

Indledende spørgsmål
Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har du? (grundlæggende uddannelse samt evt.
pædagogisk efter- eller videreuddannelse)
Hvilken erfaring har du på arbejdsmarkedet?
Hvor længe har du fungeret som underviser hos ITD?
Hvad inspirerede dig til at blive underviser?
Underviser du i andre kurser end køre-hviletid?/ Hvad har du eventuelt tidligere undervist
i?

Tema 1: Deltagermotivation samt undervisning der forløber godt/mindre godt
Hvornår forløber undervisningen rigtig godt, efter din mening?
Hvornår der deltagerne på kurset mest engagerede i undervisningen?
Hvad skyldes det, efter din mening?
Er der modsat forhold, der ikke er befordrende for deltagernes motivation?
Hvis du umiddelbart kunne ændre noget ved din egen undervisning – hvad skulle det være?
Uddyb (manglende teori/praksis sammenhæng, for langt fra virkeligheden, egen formidlingsevne, temaets placering i undervisningens kontekst)
Giv et eksempel på, hvad der kan spolere en undervisningstime. Hvor ofte oplever du
dette?

Tema 2: Inddragelse af læremidler i undervisningen
Hvilke læremidler inddrager du i din undervisning?
Af hvilken årsag er det netop de læremidler du vælger? (dem der er til rådighed, dem
man er fortrolig med, ønske fra tidl. deltagere via evaluering)
Hvilke læremidler motiverer deltagerne allermest, efter din mening? Og modsat?
Hvad er dit kendskab – generelt - til e-læring?
Bruger du e-læring i din undervisning?
Hvis ja: I hvilket omfang?
Hvis ja: Hvad er årsagen til, at du har valgt at anvende e-læring?
Ser du muligheder for at anvende e-læring i køre-hviletidskurset?
Hvis ja: Hvilke ideer har du?
Hvis nej: Vil/ kan du beskrive årsagen?
Hvad skal der eventuelt til, for at du vil anvende e-læring?
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Tema 3: E-læring
Hvad er dit kendskab – generelt/overordnet - til brugen af e-læring på ITD-kurser?
Har du deltaget i kurser angående brug af brug af e-læring i din undervisning?
Hvilke muligheder ser du for at for at udvikle kurset i kørehviletid med inddragelse af elæring?
Hvad kunne det betyde for de ’stærke deltagere’?
Hvad kunne det betyde for de ’svage deltagere’?
Hvilke betænkeligheder har du ved brug af e-læring?
Hvad skal der eventuelt til, for at du vil anvende e-læring?
Har du fået forslag fra virksomheder/deltagere om brug af bestemte læremidler? Hvis ja,
hvilke (fx pc, mobil).
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4.

Bilag - Spørgsmål Enquete
Vil du bidrage til et forsknings- og udviklingsprojekt?
ITD og projektet ELYK har indgået et udviklingssamarbejde om tilrettelæggelse og afvikling af
køre-hvile-tidskurserne.
Projektet ELYK er et partnerskab mellem Professionshøjskolerne UC Sjælland og UC Syddanmark samt Syddansk Universitet og Roskilde Universitet. Projektet finansieres af regionale udviklingsmidler.
Projektets forskere Anna-Britt Krog og Ulla Gerner Wohlgemuth søger information om kørehvile-tidskurserne, og vil høre om du vil bidrage med din viden om kurserne ved at besvare
nogle få spørgsmål? Din besvarelse er naturligvis anonym. Læs mere på www.elyk.dk

Din funktion (sæt kryds)
Vognmand
Chauffør
Disponent/kørselsleder
Speditør
Andet (skriv venligst funktion)

1.

Din alder:

2.

Har du deltaget på et køre-hvile-tidskursus?

3.

Hvornår? (årstal ca.)

4.

Hos hvilken kursusudbyder?

5.

Hvad var kursets varighed? (1 dag, ½ dag eller?)

6.

Ja

Nej

Skulle du forklare/ videregive køre-hvile-tidsreglerne til dine kolleger efter kurset?

Ja

Nej

7.

Var dele af kurset tilrettelagt som fjernundervisning (via internet/pc)?

Ja

Nej

8.

Vil det være nyttigt for dig, hvis dele af kurset fandt sted via fx Internet?

Ja

Nej

9.

Foretrækker du køre-hvile-tidskurser for blandede hold (vognmænd+ chauffører)?

Ja

Nej

Tak for hjælpen
Anna-Britt Krog & Ulla Gerner Wohlgemuth
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5.

Bilag - tabel 3, spørgsmålene 6,7,8, og 9

Enquete - %

Antal

Ja
Skulle du forklare/ videregive
køre hviletidsreglerne til dine
kolleger efter kurset?

Nej

44 % 56 %

Var dele af kurset tilrettelagt
som fjernundervisning (via
internet/pc)?

15 % 85 %

Vil det være nyttigt for dig, hvis
dele af kurset fandt sted via fx
Internet?

56

Foretrækker du køre-hviletidskurser for blandede hold
(vognmand + chauffører)?

90

44 %

%

%

10 %

Vognmand

Chauffør

Disponent/
kørselsleder

Værksted/
Mekaniker

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

5%

95 % 100
%

0

100

0

69

100

Nej

80 % 20 %

0%

100
%

31 %

42

58 % 62 % 38

%

%

83

0%

%

17 % 95 % 5 %

%

%
0%

%

100

%

50 %

50
%

67
%

33 %

100

0%

50

50 %

%

%

Tabel 3: Enquete TRANSPORT 2011: Procentfordeling på spørgsmålene (N=51):
6: Skulle du forklare/ videregive køre hviletidsreglerne til dine kolleger efter kurset?
7: Var dele af kurset tilrettelagt som fjernundervisning (via internet/pc)?
8: Vil det være nyttigt for dig, hvis dele af kurset fandt sted via fx Internet?
9: Foretrækker du køre hviletidskurser for blandede hold (vognmand + chauffører)?
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6.

Bilag - drejebog for workshop med ITD 07.02.11
Til workshoppen medbringes:
Deltagerliste, navneskilte, dagsorden, post-it, kuglepenne, tusser, papir, videokamera, pc,
diktafon og kamera.

Kl. 10.00 Ankomst og kaffe
Anna-Britt byder velkommen samt beskriver formålet med denne første workshop:
 At lære jer og jeres tanker om kørehviletidskurset bedre at kende.
 At præsentere vores foreløbige iagttagelser vedr. kurset
 At igangsætte en ide-genereringsproces og sammen udvikle nogle skitser
til e-læringsmoduler.
Præsentationsrunde
Kl. 10.10 ELYK – Hvor er vi? Hvad har vi set?
Hvor er vi? Ulla
Hvad har vi set? Anna-Britt
Kl. 10.40 Køre hviletid – interesser, argumenter, hvad er på spil? (Ulla)
Formål
Generere gode argumenter for køre hviletidskursets vigtighed
Domænekendskab; kende aktører og deres verdensforståelse (kontekstualisering af kursus)
Afsæt til at diskuterer dilemmaer (afprøve spil-muligheder)
Udbrede forståelse for hvorfor kurset er vigtigt
I forhold til at redesigne kurset er det betydningsfyldt for os og underviseren at kunne
fastholde de væsentligste argumenter blandt forskellige interessenter.
Øvelsen: Vigtigheden af køre hviletid
Hvilke interessenter?
Hvad er deres fokus?
Skriv ned (2 min.):
Hvad er jeres interessents fokus?
Overbevis sidemanden om vigtigheden af denne interessents fokus (2 min)
Interessenter/roller:
Vognmanden, Chaufføren, ITD, Kunden, Politiet, Politikeren, Offentligheden (pressen)
Hvilke nye perspektiver kom frem?
Noteres på flipover
Er disse perspektiver identiske med vognmandens perspektiver? Skal de være det?
Hvordan fastholder vi vigtigheden af køre-hviletidskurset?
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Kl. 11.20 Kort over kursister – hvem skal vide hvad og hvordan? (Anna-Britt)
Formål: Ramme for re-design af kurset og kendskab til deltagerkredsen.
Hvem er kursisterne på køre hviletidskurset?
Hvad er udfordringen i relation til deres deltagelse på dette kursus
Fx.
at få dem til at deltage i kurset
at få dem til at sige noget
at de finder uddannelsessituationer ubekvemme
at de har læse-staveudfordringer
deres forhold til it
den måde, de lærer bedst
Øvelsen:
Noter forskellige typer kursister ned på gule post-it. Ud for hver type kursist noteres ’udfordringen’ i relation til deres deltagelse på kurset
Kl. 12.00

Frokost

Kl. 12.30 ”Hvad nu hvis?” (Idé-generering - Ulla)
Non-stop skriveøvelse:
Formål:
Ideer til bearbejdning og videreudvikling af kurset (indhold og form)
5 min. Skriveøvelse, alle deltager inkl. ELYK-forskerne
Opsamling – alle læser op.
Afrunding /Anna-Britt
Hvad hæfter deltagerne sig ved som væsentligt, vigtigst for kurset? (fx forskellige optikker
på køre-hviletid, dilemmaer)
Er det muligt at udpege tre ting at arbejde videre med? [skitser til e-læringsmoduler]
Kl. 13.30 Aftaler vedr. det videre forløb
Hvordan kan vognmænd eller andre kursusdeltagere inddrages i udviklingsprocessen?
Arbejdsbutik med udvidet åbningstid - grundlag for at arbejde videre.
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7.

Bilag - drejebog for workshop med ITD 31.05.11

Til workshoppen medbringes:
Deltagerliste, navneskilte, dagsorden, post-it, kuglepenne, tusser, papir, videokamera, pc + iWall
Kl. 10.00
Ankomst og velkomst [Anna-Britt]
Formålet med denne workshop og ’kort over projektet’
Kl. 10.20
Hvad har vi set: Krav og ideer til ’Det nye køre hviletidskursus’[Ulla]
Kl. 10.30
Hvad har vi set: TRANSPORT 2011 [Ulla]
Kl. 10.45
Kvalificering af ideer til delvist e-læringsbaseret kursus i kørehviletid [Anna-Britt]
Kl. 11.30-12.15
Frokost
Kl. 12.15-13.00
Opsamling og aftaler vedr. det videre forløb [Ulla og Anna-Britt]
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8.

Bilag - interviewguide testbrugere af app’en
1. Hvor mange gange testede du app’en?
2. Hvor lang tid brugte du pr. gang?
3. Testede du via din smartphone eller en PC?
4. Hvad er dit umiddelbare indtryk af app’en?
5. Hvem i din virksomhed – tror du – har lyst til at bruge app’en? (hvor mange?) (Kunne
man forestille sig at spørgsmålene skulle gradueres efter sværhedsgrad?)
6. Hvad er godt ved app’en?
7. Hvad fungerer mindre godt ved app’en efter din mening?
8. Hvad skal efter din mening forbedres/hvad kan efter din mening gøre app’en bedre? (Er
besvaret)
9. Hvilke kommentarer har du til formuleringer – sprogbrug – tekst – vejledning?
10. Hvilke muligheder ser du for at udvikle og fortsat bruge app’en?
11. [Vi har talt om at udvide konceptet med en pixiudgave af bestemmelserne, så man kan
linke til mere tekst, hvis man vil læse mere udover at finde det rette svar: Hvordan ser
du på muligheden for at styrke app’en som mobilt læringsredskab ved at kombinere
med en pixiudgave af bestemmelserne?
12. Hvem vil, efter din mening, have gavn af det/anvende det?
13. Har du andre forslag til forbedring/udvikling? (besvaret)
14. Hvis du kunne ’ønske noget for app’en’ – hvad skulle det være? Størrelsen/forstørrelse
15. Til vognmand: Vil dine chauffører have mulighed for at benytte sådan en app i løbet af
deres arbejdsdag (tidslommer til læring)? (Ved godt at pause er pause, som underviser)
16. Hvad synes du om designet af app?
17. Hvordan er app’en at navigere rundt i?

18. Hvad synes du om sværhedsgraden af spørgsmålene?
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