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Yttrande över Fordonsmyndighetens brev 
angående brister i utbildningen gällande 
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AÅ lands landskapsregering har blivit uppmärksammad att det �inns bristfälligheter 
hos examinanderna under ett antal körprov för lastbil avseende kunskap om last-
säkring och de delar som det innefattar.  

AÅ lands yrkesgymnasium har hört Fordonsmyndigheten rörande vilka brister de har 
påtalat och har kunnat identi�iera de områden som bör förbättras.  

AÅ lands yrkesgymnasium har gjort upp en åtgärdsplan för hur dessa områden ska 
förbättras för att höja kvaliteten på utbildningen, speci�ikt i fråga om kunskap i last-
säkring. 

Redogörelse 

Lastsäkring har utkristalliserats som ett eget moment (delmål) inom utbildningen 
som motsvarar 3 kp, vilket innebär ca. 60 lektioner. Undervisningen sker både teo-
retiskt och med praktiska övningar i lastsäkring. Undervisningsmaterialet som vi 
har granskat innehåller bl.a. lastsymboler, vikt- och volymförhållanden, lastberäk-
ning och friktionskoef�icienter. Utöver det teoretiska materialet  innehåller utbild-
ningen olika slags beräkningsövningar på �iktiva situationer. Det teoretiska kunnan-
det hos den enskilda studerande säkerställs med ett  prov. Vid vår rutinkontroll av 
provresultaten visar det sig att de �lesta studerande får fulla poäng. Den praktiska 
undervisningen sker så att de studerande lastar och säkrar olika typer av laster 
både i lastbilscontainer och på lastbils�lak. Det praktiska kunnandet säkerställs med 
hjälp av ett prov.  

Åtgärdsplan 

Som en första åtgärd har vi höjt kraven på hur studerande visar sitt kunnande, där 
vi tydligare betonar vikten av lastsäkring. För att garantera kvaliteten i undervis-
ningen har vi gett en annan person än den undervisande läraren i uppdrag att 
granska att den studerandes kunnande motsvarar målen i läroplansgrunderna. 
Detta för att säkerställa att lärarens handledning under själva utbildningen inte ska 
påverka bedömningen.  
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Under läsåret kommer vi att granska utbildningens alla delmål och se över under-
visningsmaterialet, undervisningsmetoderna och kraven på hur man visar sitt kun-
nande. Detta så att läroplansgrundernas målsättning uppfylls samt att de som utex-
amineras från oss har det kunnande som krävs för att få yrkeskompetens. 
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