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Sammanfattning 

Denna studie handlar om lärande på ett yrkesgymnasium där de utbildar sig till 

lastbilschaufförer och där de varierande tränar i simulator och fysisk trafik. De tränandes 

erfarande i de olika lärsituationerna har undersökts ur ett sociokulturellt perspektiv genom 

kvalitativ metod. Resultatet visar att man kan se de olika lärmiljöerna som två olika 

träningssituationer där olika saker tränas. Simulatorn ger möjlighet att fördjupa sig i svårigheter 

där miljön hindrar från att gå in på detaljer och öva om och om igen i den fysiska trafiken. Man 

kan zooma in, skala av miljön eller se sina egna övningar på skärmar, som man inte kan i den 

fysiska träningssituationen. I simulatorn tränas främst precision, rutiner, noggrannhet, 

stresshantering, planering och koncentration. I simulatorn tvingas de tränande till att göra 

samma övning om och om igen tills det blir perfekt. När man tränar i den fysiska trafiken 

handlar det om helheten, uppmärksamhet, närvaro, riskbedömning och interaktion med andra 

trafikanter i miljön som man kör i. Det handlar också om manövrering, konsekvenser av 

handlande i situationer och hur man bör handla för att inte skapa risker. I körning i den fysiska 

miljön gäller det att snabba på och det finns ingen tid för detaljer. Många på skolan kommer 

från generationers åkare. De är på ett sätt födda in i rollen som lastbilschaufförer, kan språket, 

känner till miljön, har en självsäkerhet, hemtamhet och redan funnen identitet i sammanhanget. 

Detta påverkar deras resultat, deras attityd till uppgifter och hur de tar sig an det som ska göras. 

Även datorspelserfarenhet har betydelse för deltagarnas attityd till simulatorn. De som är vana 

att spela datorspel har lättare att förstå bilden i simulatorn, men uttrycker också att det tar tid att 

lära sig att förstå den. Speciellt avstånd och hastighet verkar vara extra problematiskt. 

Nyckelord: Situerat lärande, erfarande, simulator, trafik, interaktion, handling, artefakt, 

appropiering, gymnasieutbildning och lastbilschaufförer.  
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1. Inledning 

Jag har länge varit intresserad av e- learning och lärande genom datorer. Intresset började med 

min sons datorintresse. Han lärde sig lätt det som han behövde kunna, och lite till, genom sitt 

datoranvändande. Han googlade, spelade spel, chattade och hade inte några som helst problem 

att tillägna sig kunskaper och färdigheter, även inom områden som upplevts vara svåra och 

problematiska i skolan. Där föddes mitt intresse för datorn som läromedel och det är nu många 

år sedan. Sedan har mitt datorintresse fortsättningsvis kommit till uttryck som multimedialärare 

på gymnasiet och nu som lärare i estetiskverksamhet/ bild på aspergerenheten på en skola där 

jag undervisar elever från mellanstadiet till och med gymnasiet. Att det sedan kom att handla 

om simulatorer i min uppsats beror på att jag är nyfiken på vilka möjligheter det finns att 

utveckla detta verktyg. Egentligen vet man inte så mycket om vilka effekter det har på lärandet, 

så forskning behövs. Jag bestämde mig till slut för att undersökningen skulle gälla 

körsimulatorer för bil, eftersom jag tyckte att det var den sortens simulatorer som stod närmast 

mina tidigare erfarenheter. Jag kör bil varje dag till och från jobbet, lämnar och hämtar barn vid 

skola och fritidsaktiviteter. Jag tog körkort sent i livet,( jag var över 35) och har tydliga minnen 

från tiden på trafikskolan. Jag har även införskaffat mig ett grundligt trafiksäkerhetstänkande 

genom arbete som informatör på Vägverket där jag inventerat och dokumenterat trafikfarliga 

platser i olika miljöer. Trafiksäkerhetstänkandet är där efter alltid någonting som jag bär med 

mig, även fast arbetet på Vägverket inte var ett arbete som jag hade under någon längre tid. 

1.1. Bakgrund  

Denna undersökning behandlar lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Inom sociokulturellt 

perspektiv talar man ofta om situerade praktiker (Lave & Wenger, 1991). En utgångspunkt i 

detta arbete är att simulatorvärlden och den fysiska trafiken är två skilda praktiker. 

Simulatorträningen och körlektionen i den fysiska miljön innebär två olika typer av situationer. 

Dessa situationer skiljer sig genom de olika miljöer och de olika handlingar som utförs i dessa 

miljöer. På så sätt är de två olika lärandemiljöer, men som förväntas lära ut samma färdighet och 

kunskap. I detta fall handlar det om att köra lastbil i trafikerad fysisk miljö. 

 

Simulatorn uppfanns för att användas inom flyget i träning av piloter. Att vara pilot innebar 

livsfara och det förekom många dödskrascher varje år. Genom simulatorn gavs möjligheter till 

extra träning. Bilsimulatorn kom långt senare och utvecklades genom man överförde metoden 

från flygträning till biltrafik. Simulatormetoden togs direkt från användning vid flygträning, 

utan att man funderat över om bilkörning och flygträning hade behov av samma sorts träning 
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och vad som skiljde de båda miljöerna åt (Peters, 2008), men miljön i trafiken och uppe i luften 

är mycket olika. Till exempel är en högre tidsförskjutning acceptabel i en flygsimulator än i en 

körsimulator. När det gäller bilkörning befinner sig alla objekt närmare än vid flygning, allt 

händer snabbare och detta innebär andra problem. Att bara kopiera flygsimulatorn och flytta 

över användningsområdet från flygning till biltrafiken kan innebära att möjligheterna med 

simulatorn inte används fullt ut, eftersom det är olika sorters träning som behövs i de olika 

miljöerna. Det som ses som effektiv träning inom flygträning är inte lika bra för träning i 

trafiksituationer för bilkörning. Där är det andra moment som behöver tränas. Att miljöerna är 

olika och vilka pedagogiska möjligheter som finns hade glömts bort, man trodde att det bara 

handlade om teknik och en så verklighetstrogen bild som möjligt. Men man måste ta hänsyn till 

de skillnader som finns mellan flygning och bilkörning, ta reda på vad som behöver tränas i 

simulator för bilkörning och anpassa simulatorn efter det, för att få en effektiv träningsmetod i 

körsimulatorn (Johansson & Nordin, 2002).  

 

Ofta har forskare ställt frågan om man egentligen lär sig någonting genom träning i simulator, 

och om det man lär sig går att överföra till verklig fysisk miljö. Resultaten har varierat beroende 

på vad som observerats. Det finns tidigare forskning som visar på att det som lärs i en praktik är 

svårt att överföra till en annan (Akamatsu, 2003, Jamson, 2003). Resultat från en avhandling av 

Ahlberg (2005), som handlar om simulatorträning för kirurger, visar att kunskaperna från 

simulatorn kan överföras till operationssalen. Kirurger som tränat upp sig i simulatorer arbetar 

snabbare, gör färre misstag och orsakar mindre obehag för patienten än de som börjar träna 

direkt på patienten under handledning. De behövde inte heller lika mycket träningstid som de 

som inte tränar i simulator. Kanske skulle ett liknande resultat även kunna uppnås vid 

observationer av tränande av bilkörning i körsimulator? Kanske medför simulatorträning att 

även tränande i körsimulator gör färre misstag, och kanske förkortas även deras träningstid om 

de tränar i simulator?  Men vad har man egentligen lärt sig om det visar sig att man gör färre 

misstag efter träning i simulator när man sedan utför handlingen i den fysiska miljön? Och vad 

har man inte lärt sig om det visat sig att det man tränat i simulator inte är användbart i den 

fysiska bilkörningen? Vad är det som man lär sig i den fysiska träningen i den verkliga trafiken, 

och vad lär man sig i simulatorn? Det ville jag ta reda på. Forskning inom området ny teknik är 

otillräcklig och därför behövs det fler undersökningar om vad det är som man lär sig genom 

användningen av simulatorer och hur simulatorer skulle kunna utvecklas. I dag saknas kunskap 

om vilka inlärningseffekter man kan nå med e- learning och det finns behov av vidare forskning 

i form av metodutveckling och utvärdering. Efterfrågan på forskning inom området finns från 

flera håll, dels från simulatorproducenter men också när det gäller trafiksäkerhet (Pardillo, 

2006).  
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2. Litteraturöversikt 

 

2.1. Tidigare forskning 

Här följer en presentation av tidigare forskning inom det temaområden som jag intresserat mig 

för i denna studie. 

2.1.1. Körbeteende i simulator och fysisk miljö 

  

Två rapporter som presenterades på konferensen Driving simulation conference North America 

2003, och handlar om körandes beteende vid körning av personbil, behandlas i denna uppsats. 

De har skrivits av Akamatsu (2003) och Jamsons (2003). Bådas undersökningar handlar om att 

jämföra övningar i simulator med övning i fysisk miljö. 

 

I Akamatsus (2003) rapport har observationerna gjorts av körandes precis innan förarna kör in i 

en vägtunnel, både i simulerad miljö och i körning i fysisk miljö. Observationer vid vägtunneln, 

som ännu inte öppnats för trafik, har gjorts från båda riktningarna och under både dagtid och 

natt. I undersökningen har man fokusera på hastighetsförändringar, eftersom det kan vara tecken 

på förares stress under körning. Det uppmätta beteendet visade att fartminskningen uppkom 

endast i simulatormiljön. Det tros beror på svårigheten att presentera skillnader i den visuella 

miljön mellan insidan och utsidan av tunneln. När man får syn på en tunnel, uppfattar föraren 

det som ett mörkt hål och känner stress på grund av den höga ljuskontrasten mellan utanför och 

inne i tunneln, och det är inte alltid lätt att uppfatta riktningen av vägen inne i tunneln. Detta 

inträffar ofta i bergiga omgivningar eftersom den raka linjens konstruktion är förändrad. Denna 

undersökning vill visa på svårigheterna att visualisera utanför och inne i en tunnel. Men det är 

ännu inte klart om anledningen var själva inträdet i tunneln, trafikrefugen eller förändringar i 

vägens bredd. Inte bara miljön utan också vägens struktur påverkade de körandes beteende. 

Undersökningen visar också en skillnad i hur de tränande använde bromsen i verkligheten och i 

simulatorn. Om en simulator kan representera en tunnel och vägdesign, och simulatorn 

dessutom ger möjlighet att tunneln testas innan den konstruerats, kan den vara till stor 

användning menar Akamatsu (2003). Det är svårt att mäta utveckling av körbeteende i verklig 

vägmiljö i trafik och där skulle simulatorn kunna vara till användning (Akamatsu, 2003).  

 

Jamsons (2003) rapport handlar om att det visuella kan leda till den tränandes missbedömning 

och skapa olika mönster av bromsbeteende beroende på om man tränat genom verklig eller 

simulerad körning. Rapporten heter: Are you used to it yet? Breaking performance and 

adaptation in a fixed based driving simulator och verkar syfta på att simulatorträning handlar 

mycket om att vänja sig för att förstå bilden. I Jamsons (2003) undersökning deltog 48 personer. 

De delades upp i två grupper med 24 personer i varje. Den ena gruppen fick genomföra en serie 
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bromsövningar där de skulle stanna bilen vid rödljus på en fysiskt verklig testbana. Samma 

övning skulle genomföras i en körsimulator av den andra gruppen. Resultatet blev att det var så 

få som fem eller sex stycken av de som tränat att stanna i simulator, som lyckats få sin körstil 

från simulatorn med sig till ett verkligt fordon på testbanan. Man såg resultatet som ett bevis på 

att kunskapen från simulatorn var kortlivad och att när de tränande övat in en bekväm och 

effektiv bromsmanövrering i en simulator kan det ha negativa konsekvenser genom att dra ner 

förarens uppmärksamhet när den ska köra i verkligheten. Enligt Jamson (2003) kunde inte de 

som tränat i simulatorn prestera lika bra som de som tränat på testbana i den verkliga bilen.  

 

En annan undersökning visar på hur det noggranna tränandet av detaljer i simulatorn, som även 

min undersökning pekar på, kan tas med i den fysiska körningen och orsaka problem i den 

fysiska trafiken där kraven på flyt och snabbhet är viktigare än precision. Undersökningen är 

gjord av Woon-Sung Lee och Hyoung-Kwon Nams (2003). 

 

Även vid VTI (Statens väg och transportforsknings institut) har ett par utvärderingsstudier 

gjorts som handlar om körbeteende och säkerhet. I Falkner och Gregersens (2003) undersökning 

användes VTI:s stora simulator och försökspersonerna fick även köra på väg i fysisk miljö. Man 

undersökte avsöknings strategier genom att mäta och analysera blickdata. Undersökningen 

visade att träning i trainersimulatorn ledde till att eleverna uppvisade ett säkrare körbeteende 

men bara i vissa situationer. De anser att simulatorn passar för träning av baskunskaper och 

fordonskontroll, riskmedvetande och träning av oväntade situationer. Men att all träning inte går 

att ersättas med simulatorträning utan behövs tränas i fysisk miljö (Falkner och Gregersen, 

2003). Exempel på sådant som inte verkar passa att träna i simulator är bromsning (Jamsons, 

2003, Akamatsus, 2003), hastighet (Akamatsus, 2003) och miljöer som inte går att visualisera 

tillräckligt bra i simulatorn, till exempel inträdet i vägtunnel, där tex avstånd kan vara svårt att 

förstå (Akamatsus, 2003). Bromsning, avstånd och hastighet är några av de moment som även 

min undersökning pekar ut som någonting som inte fungerar att träna i simulator.  

2.1.2. Simulatorns värde som utbildningsverktyg 

 

Frågan om att använda körsimulatorer i förarutbildningen i Sverige är inte någonting nytt. 

Försök har gjorts på flera körskolor, och det finns idag yrkesgymnasium där körsimulatorer 

används för att träna körning av arbetsfordon. Men i många andra länder har man kommit längre 

än Sverige i integrerandet av simulatorer i körkortsutbildningen. Holland är det land där man 

verkar ha tagit till sig användandet av simulatorn bäst och de är där med det ledande landet 

inom området. Men även i Finland och Norge används simulatorn flitigt i körträningen för 

privatbilister, och då speciellt när det gäller mörkerkörning, eftersom många tar körkort under 

den ljusa årstiden när det aldrig blir mörkt ute (Peters, 2008). Att simulatorer inte slagit igenom 

inom förarutbildning i Sverige, på samma sätt som till exempel inom flyget, kan bero på att när 

man i början introducerade körsimulatorn i utbildning var helt inriktad på att det var tekniken 

som skulle lösa problemen. Kärnfrågan i simulering i utbildningssammanhang har hela tiden 

varit hur verklighetstrogen simuleringen är (Gestrelius, 1993). Detta kan ha gjort att man då inte 

förstod vilka möjligheter som finns med simulatorn och hur man skulle kunna utveckla den. Det 

har funnits en misstro till metoden och det har varit vanligt att man uttryckt sig om simulatorn 
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att det inte är som i verkligheten och att man tror att man skulle lära sig fortare i en riktig bil. 

Anledningen att simulatorer inte är vanliga på trafikskolor är säkert också en kostnads fråga och 

oro från lärare att simulatorn skulle kunna hota deras jobb (Peters, 2008).  

 

 

Kappé har deltagit i flera olika undersökningar om simulatorträning och förekommer ofta i detta 

sammanhang. 2003 presenterades en undersökning gjord av de holländska forskarna: Dr. B. 

Kappé, Drs. M van Emmerik, Dr. W. van Winsum, Mr. A. Rozendom. Den handlar om 

körsimulatorns värde som utbildningsverktyg. De anser att simulatorträningen är effektivare än 

körträning i den verkliga trafiken. Anledningen till att människan lyckas lära sig en färdighet 

som bilkörning i stadstrafik, som de ser på något av det svåraste som man kan lära sig, anser de 

har att göra med att man börjar arbeta automatiskt när man fått rutiner och tränat upp en vana. 

Detta innebär att man kan klara av att göra många saker samtidigt, hålla uppmärksamhet och 

interagera med andra trafikanter samtidigt som man kör. För att uppnå detta automatiska 

tillstånd behövs mycket övning, och detta är simulatorn ett bra verktyg till menar de och räknar 

upp några element som tränas: 

 

Hur man ska interagera med korsande trafik 

Känna igen pågående situationer och olika typer av korsningar 

Bedömning av sikt i korsningar 

Användning av backspeglar 

Anpassa hastighet till situationen 

Hålla uppsikt åt alla håll 

Känna igen typer av händelser i tid 

Hålla en säker hastighet 

Korrekt avskannings teknik 

trafikregler 

( Kappé & van Emmerik, 2003, The use of driving simulators for initial driver training and 

testing, s 8). 

 

2.1.3. Realism 

 

Vikten av fysisk realism i simulatorn har nu börjat diskuteras bland forskare. Realism kan inte 

vara ett självändamål och diskussioner rör att det inte finns något klar lagt samband mellan 

realism och inlärningseffekt (Pardillo (ed), 2006). Tidigare har simuleringen nästan uteslutande 

handlat om att försöka att avbilda den fysiska verkligheten så naturtroget som möjligt, men nu 

har man börjat öppna upp ögonen för andra möjligheter som finns med simulatorer. Här följer 

några exempel på forskning som berör vikten av realism i simulatorträningen. 

  

Både Ivancic och Hesketh (2000) och Park, Cook, Allen och Fiorientinos (2007) artiklar handlar 

om nyttan med att träna situationer där föraren kommer att göra misstag och fel. Ivancic & 

Hesketh, 2000 undersökning visar att försökspersonerna lättare överförde kunskap från övning 

där de kände igen situationen, dvs där det inte förekom någon oväntad händelse. Ivancic och 

Hesketh talar om likhetsprincipen, där eleven känner igen träningen genom att använda en redan 

existerande kunskapsbas för att skapa en fullkomligt ny lösning på ett helt nytt problem eller att 
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ändra på en redan lärd procedur (Ivancic & Hesketh, 2000). Park, Cook, Allen och Fiorientinos 

(2007) studie pekar på nyttan med att träna i kritiska situationer och att deras resultat visar på 

nyttan med lära sig av misstag. De pekar också på situationsmedvetenhetsproblem i simulatorn 

som handlar om avstånd och hastighet och variationer hos medtrafikanter.  

Genom EU projektet Humanist, en konferens april 2006 i Madrid, med 42 forskare från 23 olika 

institut (Pardillo (ed), 2006), presenterade Panou och Bekiaris (2006) ett antal nya 

träningsmoduler som utvecklats för olika simulatorplattformar (personbil, utryckningsfordon, 

tung lastbil och MC). Det handlar om att förbättra interaktionen i simulatorn. Detta för att 

omgivande trafik ska bete sig mer realistiskt och för att underlätta för den tränandes avstånds 

och hastighetsbedömning genom att ge möjligheten att få direkt information om vad som är 

säkert avstånd och hastighet under själva träningen. Körsituationerna är ofta för statiska och 

förutsägbara i simulatorn och därför har även Yongwu, Hoppe och Pinkwart (2006 och 2007) 

arbetat med att utveckla händelser i simulatorn som bättre ska liknar verkliga situationer, för 

träning av oförutsedda kritiska händelser. De har skapat fler olika simulerade situationer med 

syfte att utveckla möjligheterna till lärande i simulator, men verkar egentligen mest ha 

koncentrerat sig på antalet olika situationer de kunnat skapa.  

 

På Högskolan i Skövde finns det ett forskningsprojekt kring en körsimulator (2006). Den består 

av en riktig bil med skärmar där en datorbaserad miljö projiceras med hjälp av projektorer. Flera 

olika avhandlingar har skrivits med denna körsimulator som utgångspunkt. Vad som är speciellt 

med denna simulator är att den är i en riktig bil för att på så vis öka realismen. Kenneth Lannert 

(2007) har gjort en undersökning som innehåller både intervjuer och praktiskt användande av 

simulatorn. I undersökningen framkom att trafiklärare anser att simulering kan användas för 

specifika ändamål, och de nämner olika områden där de uppskattar att de skulle kunna ha 

användning för en körsimulator. Men de anser också att det finns nackdelar med att använda 

simulator. Ibland vill de ha realism och ibland är det en fördel att realism uteblir. De tycker till 

exempel att det skulle vara bra om övningar med bilens reglage är realistiska men en fördel med 

utebliven realism när farliga situationer ska övas, som kan orsaka skador på personer eller 

fordon i verklig körning. Exempel på typiskt farliga situationer i trafiken är vänster sväng på 

starkt trafikerad väg med mötande trafik och situationer med vilda djur. Vid sådan träning gäller 

det att få den lärande att förstå risker och konsekvenser av handlande och att skaffa sig kunskap 

om hur faror kan undvikas i en verklig situation. I sådana övningar handlar det om förståelsen 

och det externa inte så viktigt att öva ansåg de. Deltagarna i undersökningen uppskattade att det 

fanns ett verktyg (Fun Digger) som de kunde utvärdera körningen i och de ansåg att det var 

positivt att det var animeringar som visade hur de kört. Vissa moment som testpersonerna 

tränade blev problematiska eftersom de hade svårigheter med att hantera spelet. Oväntade 

händelser blev svåra att klara, däremot kunde regler som att hålla sig i rätt körfält förstås ganska 

lätt. Bilen som försökspersonerna körde uppfattade de väldigt fort hur de skulle manövrera, lika 

så hur de skulle förhålla sig till övrig trafik i spelet vilket inte alltid hjälpte dem då oväntade 

manövrar från andra fordon störde försökspersonerna. De förstod att de skulle gasa och bromsa 

och att de inte skulle köra på de andra medtrafikanterna. Detta var en kunskap som gick att 

överföra mellan verklighet och fiktion. Slutsatsen blev att individen kan bli oberoende av de 

externa utvärderingsverktygen men behöver ändå något slags verktyg för att hantera aktiviteter. 
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2.1.4. Forskning om simulatorer med utbildningssyfte och spel som är utformade som 

simulatorer 

 

Det är skillnad på simulatorer som används i utbildningssyfte och spel som är utformade som 

simuleringar. Skillnaden är att simulatorer i utbildnings syfte har gjorts för att de ska användas i 

lärsituationer då det är meningen att man ska lära sig om någonting och att behärska någonting 

specifikt, medan spel som är utformade som simuleringar har tillverkats för att roa spelaren och 

inte lära ut någonting. Men försök har också gjorts att lösgöra gränserna mellan, de olika 

simulator varianterna. 

 

”Computer Gaming and Driving Education” har skrivits av Engström, Backström och 

Johannesson på Högskolan i Skövde (2006) och handlar om datorspelandets betydelse. I 

undersökningen har en grupp studenter fått köra ett bilspel med tävlingsmoment i simulatorn 

jämförts med en grupp som kört mer fritt och utan tävlingsmoment. Man antog att spelvarianten 

skulle vara roligare och där med mer användbar i utbildnings syfte. Men resultatet visade i 

stället att den fria körningen var likvärdig, alltså lika rolig och givande som spelet. Detta 

betyder, enligt Engström, att det finns skäl för spelutvecklarna av serious games att lätta på 

spelens begränsningar för att utveckla de pedagogiska möjligheterna. Serious games är den 

benämning som brukar användas för spel som är ämnat till någonting annat än att bara roa 

spelaren. Det kan till exempel handla om träning, utbildning eller marknadsföring. I 

undersökningen matchades 56 medverkande elever, 35 kvinnor och 21 män, mot trafiklärares 

bedömning. De deltagande var in delade i två grupper – spelare och icke spelare – och sedan 

fick trafiklärare bedöma samma elevers attityder och förmågor. Enligt Engström visar 

undersökningen att datorspelande elever är bättre på att hantera situationer som kräver snabba 

beslut. De visade en större förmåga att dela sin uppmärksamhet mellan olika moment som pågår 

samtidigt och de körde med större säkerhetsmarginal i den fysiska miljön. Om någon sitter 

bredvid och bedömer ens insatser när man försöker att lära sig någonting, påverkar förstås 

prestationerna. Att undersökningen bygger på att trafiklärare ger bedömningar om elever som de 

suttit bredvid i träning är en svaghet med undersökningen menar Engström. Många skulle 

antagligen bete sig och köra annorlunda om det inte varit en trafiklärare där antar han.  

 

 

Det finns även forskning som visar på att det inte är bra att blanda ihop nöje, spel och lärande. 

Till exempel har lärare, spelkonstruktörer och forskare tillsammans försökt utveckla datorspel 

för undervisningssyfte. I ett brittiskt projekt, där eleverna skulle spela ett historiskt spel, menade 

en del lärare att eleverna inte fokuserade det pedagogiska innehållet när de spelade. Meningen 

var att eleverna skulle spela i en annan tid. De förväntades uppleva sig som aktiva deltagare, 

men enligt lärarna betraktades det historiska innehållet som en kuliss där spelet utspelade sig 

och innehållet glömdes bort. De spelade utan att bryr sig om det historiska temat och var mer 

upptagna med att vinna, införskaffa poäng, hitta strategier för framgång i spelet. Det innebär att 

spelens interaktivitet i sig inte gör spelupplevelsen mer realistisk än upplevelsen av icke 

interaktiva medier. Det är vanligt med människor som kan leva sig in i böcker och filmer, men 

destå ovanligare med personer som rörts till tårar över ett datorspel enligt Linderoth (2004). Om 

man ser datorspel som ett av många redskap för att spela spel, är interaktivitet inte så 

märkvärdigt eftersom interaktion mellan människor och olika objekt självklart ingår i spel och 

lekar. I spel och lek betyder och innebär olika objekt, handlingar och händelser väldigt olika 
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saker. Meningen vi ger olika företeelser i en situation skiljer sig från den innebörd samma 

företeelse kan ha i en annan. Goffman (1981) menar att allt är beroende av hur vi ser på 

situationen. Samma handling i olika situationer med olika sammanhang eller samma ord med 

olika mening blir olika, och olika för olika människor. Därför anser jag också att det är svårt att 

uttala sig om i fall eleverna lärde sig någonting om historia genom att spela spelet i historien, 

om man inte lät eleverna genomgå en test för att kontrollera om de mindes detaljer och fakta 

från spelet. Ofta sker lärande utan att det syns, märks eller att individen själv är medveten om 

det (Säljö, 2000). 

 

 

2.2. Teoretiska utgångspunkter  

 
Det insamlade materialet har analyserats, bland annat utifrån Vygotskij (1995, 1978, 2007), 

Wenger (1998), Lave & Wenger (1991), Dewey (Hartman, 2004) och Säljös teorier (2000, 

2005) med fokus på erfarandet. 

 

 

2.2.1. Situerat lärande 

 

Inom det sociokulturella perspektivet intresserar man sig för det situerade lärandet. Det 

situerade lärandet är någonting som pågår hela tiden (Wenger, 1991). Det sker i situationen och 

påverkas av miljön omkring oss, det humör vi är vid just då och de känslor som kan uppkomma 

vid tillfället. Lärandet är då knutet till en viss social och kulturell kontext, kunskapen är baserat 

på det sociala sammanhang som den finns i. Varje situation är unik och det finns inga aktiviteter 

som inte är situerade. Människor lär sig genom samspel med andra i praktiska och 

kommunikativa sammanhang, och därför menar Säljö (2005) att det är möjligt att lära vid varje 

samtal, handling eller händelse. Detta innebär att man då tar med sig någonting att använda i en 

annan kommande situation i framtiden. De sätt att tänka om verkligheten och tolka den som 

man möter använder man senare för att förstå och kommunicera i andra situationer. Detta kan 

också innebära att man troligen lär sig även sådant som är negativt och som egentligen inte var 

meningen att man skulle lära sig (Säljö, 2005). Lärande sker hela tiden i samspel med 

omgivningen och alla de handlingar, möten och aktiviteter som sker i vardagen innebär 

utveckling och lärande enligt Säljö (2000). På så sätt är lärande lika naturligt för människan som 

att äta, sova och andas, det är en ständigt pågående process som finns i vår vardag och inte en 

speciell aktivitet som kan separeras från våra vardagliga liv (Wenger, 1998). Människor 

befinner sig varje dag i ett antal situerade aktiviteter, man kan förklara det som sociala händelser 

där människor möts och engagerar sig i olika intressen. Dessa aktiviteter innebär att vi också 

befinner oss i en mängd olika situationer varje dag, situationer som innebär ett erfarande för 

individen och handling i olika sammanhang. Vid dessa tillfällen möter vi människor som vi talar 

med, vi hör andra människor prata, vi tillhör olika gemenskaper som till exempel; 

bostadsrättsföreningen, kompisgänget, idrottsklubben, och hela tiden blir vi påverkade och tar vi 

till oss av andra människors erfarenheter, åsikter och uttalanden. Det är viktigt att man förstår 

att det är vissa sätt att uppfatta omvärlden som blir giltiga och som ges en hög status i olika 

miljöer och sammanhang (Säljö, 2000). Om man ska kunna förstå hur människor utvecklas och 

lär sig måste man, enligt sociokulturellt perspektiv, se individens kunskaper och färdigheter i ett 
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sammanhang tillsammans med dess omgivning och allt det som finns runt omkring. Man kan 

inte se individen lösryckt från det samspel med andra människor man föds in i och utvecklas 

inom (Säljö, 2000, 2005). Människor erfar dagligen någonting nytt i olika situationer. 

Människors erfarenheter påverkar och förändrar dem. Vanor och rutiner kan kännas som en 

trygghet men kan också vara ett hinder för utveckling. Man gör som man är van och vågar inte 

prova på något nytt, eller vill inte eftersom man trivs med sina vanor. Genom erfarande och 

reflektion kan man få ett utvidgat perspektiv. När man ifrågasätter kan man omvärdera, ändra 

sig eller utöka sin kunskap, något som med tiden kan leda till utveckling, utvidgade perspektiv, 

nya synvinklar och lärande (Goffman, 1981, Säljö, 2005). 

 

 

2.2.2. Handling 

 

Handlande är det aktörerna gör i de olika lärmiljöerna. De fattar beslut, reagerar, reflekterar, 

kommunicerar, agerar och interagerar. Genom de handlingar de utför erfar de möjliga lösningar 

på problem och hur de kan besluta att göra i olika situationer. Hur de reagerar i olika situationer 

är beroende av deras tidigare erfarenheter, deras självbild, de förväntningar de tror att 

omgivningen har på dem och deras egen attityd till aktiviteten. En del handlingar är 

målrationella och strategiska, de utförs för att uppnå ett mål. Andra handlingar är inte lika 

genomtänkta, uttrycker en känsla och är beroende av ett känslotillstånd eller uppvisa ett 

vetande. Genom normreglerade handlingar uppfyller de generaliserande beteendeförväntningar 

som finns i deras referensgrupp och där aktören följer en norm som i en given situation 

förväntas användas(Habermas, 1988; Weber, 1995). Lärande är enligt Wenger (1998) först och 

främst förmågan att ta sig an ett handlande. Det handlar om engagemang, energi, inlevelse och 

makt, och bygger på vår historia i relation till de praktiker som vi ingår i och som kopplar ihop 

det förflutna med framtiden i en process av individuell och kollektiv utveckling. Lärande 

handlar då om att man skapar, kopplar och länkar erfarandet genom deltagande i olika kulturer 

eller praktiker som man ingår i. Dessa kopplas ihop och skapar på så vis identiteter. 

Socialgemenskap handlar om flera, mer eller mindre varierande sätt att vara i flera olika 

gemenskaper där individen ingår. Tänkande är då beroende av sammanhanget. Inom en social 

praktik är handlingar konkreta, individuella och kontextbundna men samtidigt är de 

institutionaliserade och socialt förankrade. Inom en diskurs eller kultur finns fler 

diskurser/kulturer och ofta korsar de varandra och går i varandra (Wenger, 1998). Enligt 

Vygotskijs teorier (2007) är hur man tänker och talar beroende av de kulturer som man ingår i 

och påverkas av socialt och kulturellt genom interaktion. Nya tankar och mening uppkommer 

genom socialisation, detta sker tack vare språket. Vygotskij såg det som att lära sig någonting 

nytt är det samma som att lära sig ett nytt sätt att tänka. Han utvecklade ett synsätt där kunskap 

medieras genom redskap som tillägnats genom kulturella erfarenheter och utvecklas i dialog 

med andra människor (Säljö, 2005). Vygotskij beskrev alltid två funktioner i relation till 

varandra och inte som enskilda processer. Han menade att “tänkandet fortlöper i språket”. 

“Tänkandet och språket är nära förknippade med varandra, men de är inte identiska, utan 

förhållandet är komplext” (Vygotskij, 2007; Gunilla Lndqvist, s 9). Det hör ihop med varandra, 

men det är inte samma sak. Man säger inte alltid det man tänker, eller tvärt om. Han såg också 

att tänkande och känslor hör ihop och att en människas idéer alltid innehåller en affektiv relation 

till verkligheten (Vygotskij, 2007).  
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2.2.3. Erfarande 

 

Tidigare erfarenheter påverkar i sammanhanget när man ska lära sig någonting och det som 

erfars kommer därför också att ha betydelse senare när personen erfar någonting nytt. Erfarandet 

finns alltid i ett sammanhang eftersom situationen och omgivning som finns har betydelse för 

erfarandet (Wenger, 1998, Lave & Wenger, 1991). För att förstå handlade behöver man se 

orsaken. Orsaken kan finnas både i individens erfarenheter och i konstruktion av förståelse. 

Orsaken kan också finnas i situationens utformning och interaktion mellan individen och 

omgivningen och den påverkan som hela tiden på går från olika håll. Eftersom människan är 

under utveckling från födseln och genom hela livet (Säljö, 2000 ), är det viktigt att undersöka 

vad tidigare erfarenheter har för betydelse när man erfar någonting, hur man påverkas av 

situationen och vad, till exempel, attityd spelar för roll i sammanhanget när man ska lära sig 

någonting nytt. För Dewey (Hartman, 2004) var det viktigt att erfarandet var meningsfullt. För 

att erfarandet, som är kopplat till intryck och handling genom sinnen, ska kunna användas i 

kommunikation behöver det omformas. Känslan är det som gör erfarandet minnesvärt och 

utvecklande och om det reflekteras och reflektionen leder till omvärdering, omtolkning och 

utveckling kan det vara bildande (Hartman, 2004). Människors skilda sätt att förhålla sig till 

lärsituationer och sättet att använda medierande redskap leder till att de erfarenheter människor 

gör, kan vara helt olika även fast det utifrån ser ut som om de ägnar sig åt samma sak enligt 

Bergqvist (2001). Detta beror på vilka tidigare erfarenheter personen har, hur personen upplever 

situationen, vilken attityd personen har till aktiviteten, personens sociala liv och vilka som 

personen kommunicerar med i vardagen. Det handlar därför om mer än bara ett mottagande av 

aktuell kunskap. Detta omedvetna lärande pågår hela livet. Genom det ärver individen kunskap 

från tidigare generationers erfarenhet och det är genom omgivningens svar på handlingar som 

man lär sig innebörden av dem, menade Dewey (Hartman, 2004).  I denna undersökning har 

flera av deltagarna en bakgrund med uppväxt i lastbilsmiljö, några kommer från generationers 

åkare. De följer sina förfäders utstakade spår. De är på ett sätt födda in i rollen som 

lastbilschaufförer, de kan språket, jargongen, känner till miljöer och har en självsäkerhet, 

hemtamhet och redan funnen identitet i sammanhanget. Samtidigt finns det andra deltagare har 

aldrig tidigare kommit i kontakt med lastbilar eller chaufförsyrket innan de på börjat 

utbildningen. Det kan vara intressant att diskutera vad deras skilda bakgrund har för betydelse 

för deras lärande. De är inte helt inne i lastbilskulturen, men på väg in. De tar till sig steg för 

steg av vad de behöver kunna och lär sig vad som förväntas av dem. Att de ännu inte är en del 

av kulturen påverkar deras resultat, deras attityd till uppgifter och andras attityd till dem, och 

där med hur de blir bemötta av andra. En aktivitet i omvärlden, till exempel träning i simulator 

eller fysisk miljö, och samtidigt med omvärlden; skolan, lastbilskulturen, trafiken etc. skapar 

eller bygger vanligtvis upp varandra. Gradvis växer och utvecklas den i vår förståelse. Enligt 

Lave & Wenger (1991) innebär detta skapande av situerad aktivitet och situerat lärande också 

ett motstånd eftersom det begränsas till en angiven tid och orsak. Abstrakta representationer är 

meningslösa om de inte kan göras direkt i den specifika situationen som det handlar om. 

Informationen om någonting abstrakt är i sig en speciell händelse under speciella 

omständigheter menar de. Situerat lärande handlar om att vara med i den sociala världen, att 

byta plats och perspektiv är en del av lärandet liksom utvecklandet av identiteter och form av 

deltagande och medlemskap i sociala sammanhang (Lave & Wenger, 1991). 
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2.2.4. Artefakter 

 

Simuleringen i simulatorn är skapad för att representerar den fysiska miljön och innebär en 

interaktion med simulatorn för den som agerar. Regler, instruktioner och åtgärder som 

förmedlas under simulatorpasset påverkar den tränande personen (Gestrelius, 1993). I denna 

uppsats betraktas simulatorn som ett redskap liksom instrumenten i lastbilshytten. 

Kommunikation, erfarenhet och attityd är också redskap i lärandet till lastbilschaufför. Verktyg 

är centralt för det sociokulturella perspektivet och de inre och yttre verktygen påverkar varandra 

genom samspel och på så vis hur den lärande utvecklar färdigheten/kunskapen. Det kan vara 

både intellektuella redskap och fysiska redskap. När man möter ett nytt redskap sker det inte ur 

tomma intet, utan oftast möter man det i ett visst sammanhang i samband med en speciell 

aktivitet. Man har då en uppfattning om vad det är till för och börjar att utveckla kontakten med 

redskapet, utifrån den uppfattningen (Säljö,2005). Bit för bit, från mötet med ett nytt redskap till 

att upptäcka olika funktioner och vad man kan göra med det, för att sedan förstå hur redskapet 

kan användas och det blir normaliserat och en integrerad del av en viss praktik, approprieras 

redskapet. Enligt Wertsch (1991) handlar det vid appropriering om sambandet mellan kultur och 

psykologi i vardagen, och att historiska, kulturella och institutionella sammanhang har 

betydelse. När man kommit till det stadiet att man vet man hur verktyget ska användas i de 

praktiker där man är van vid det och brukar agera och kan förklara för någon annan hur det 

fungerar, betyder inte det att man vet allt om det. Det kan finnas nya sätt att se på och använda 

redskapet som man ännu inte kommit i kontakt med. Till slut kommer man att ta redskapet 

förgivet och se det som en helt självklar del av vardagen (Wertsch, 1991). Appropriering är en 

process som handlar om att lära sig att använda ett nytt redskap och en viktig del av processen 

är då övervinnande av motstånd menar Säljö (2005). Detta på grund av att det kulturella 

redskapet har ett meningserbjudande som till en början inte hunnit bli tillgängligt för individen. 

Det vill säga att man kanske inte känner igen redskapet från tidigare erfarenheter, det kanske 

inte överensstämmer med ens föreställningar och man kanske inte förstår vad det ska användas 

till och varför man ska använda det, samtidigt som redskapet har en tradition av användning då 

andra människor använt det till någonting specifikt, på ett speciellt sätt inom ett speciellt 

område, men individen och traditionen möts då inte. Individens tidigare erfarenheter och de 

kollektiva erfarenheterna som finns i redskapet och dess användning i en viss praktik, stämmer 

inte med varandra och man har då svårt att ta det till sig (Säljö, 2005). 

 

 

Det går inte att förstå människors kunskaper och färdigheter eller förmågor utan att man tar 

hänsyn till deras förtrogenhet med hur de använder artefakter. Det är så vår kultur har utvecklats 

genom historien och vi är ofta helt beroende av externa redskap för att uppfattas som 

kompetenta (Sundin, 1992). Tidigare var memorering helt klart den dominerande synen på 

lärande i institutionella miljöer. Kunskap har setts som någonting som i första hand finns inne i 

individer och deras minne. Nu finns många artefakter för att underlätta lärandet, den digitala 

tekniken har skapat nya miljöer för interaktion och lärande som man måste lära sig att behärska. 

I dag ses behärskande av artefakter som mer värdefull kunskap än att hålla stora mängder fakta i 

minnet (Rystedt, 2008). Det är genom medierande redskap som vi samspelar med vår 

omgivning. Människors kunskap och färdigheter är så nära förknippade med de redskap som 

finns tillgängliga för dem och därför är det svårt att skilja mellan färdighet och användning av 
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redskap. Med mediering menar man att förmedla och föra vidare information om verklighet som 

gör att den blir förstådd för människorna i olika sammanhang. Alla människor för genom samtal 

vidare information och förmedlar sin syn på verkligheten, händelser eller situationer. Detta är 

någonting som ständigt pågår. Människors bakgrund och omgivning spelar roll när det handlar 

om hur man ser på och uttrycker sig om verkligheten och där med medierar (Säljö, 2005). Om 

lärande handlade om att inhämta tidigare generationers kunnande och att använda sig av de, 

skulle samhället vara helt statiskt. Det skulle inte ske någon utveckling, utan varje generation 

skulle om och om igen upprepa tidigare generationers kunskap. Men varje gång kunskap 

appliceras eller redskap används, görs detta i nya situationer. På så sätt finns det alltid en 

möjlighet att någonting nytt påverkar och förändrar kunskapen och räckvidden för redskapets 

tidigare användningsområde. Många intellektuella och fysiska redskap har från början använts 

för andra syften men utvecklats till att användas i andra sammanhang (Perriault, 1989 och Säljö, 

2000) eftersom människan hela tiden omvandlar världen efter sina intressen, producerar redskap 

och använder dem till det som de behövs till i det samhälle där människan lever. Detta förändrar 

sättet att kommunicera med andra, sättet att arbeta och också att lära. Vi är nu inte längre 

beroende av vår egen fysiska styrka eller egna kognitiva förmågor. Artefakterna fungerar som 

en förlängning av människans kropp och intellekt. De hjälper oss att bearbeta vår omvärld och 

ger oss fysisk styrka, uthållighet, kapacitet att behandla information och andra egenskaper som 

vi av naturen inte har (Säljö, 2005).  

 

 

2.2.5. Språkliga verktyg 

 

Våra värderingar, vår syn på oss själva, miljö, kultur, etniska frågor är medierade genom de 

språkliga kategorier vi tagit till oss och ser som användbara för att kommunicera med andra och 

för att klassificera händelser och objekt. Sedan använder vi dem både när vi talar med andra och 

när vi tänker. När vi använder språkliga kategorier färgar vi dem med vårt eget innehåll och ger 

dem vår egen betydelse. Vårt medvetande och tänkande är diskursivt och hör alltså ihop med de 

miljöer vi vistats i, de möten vi gjort och de aktiviteter vi deltagit i enligt Säljö (2005). De 

språkliga kategorier vi använder har skapats av människor genom historien och de förs vidare 

genom en ständigt pågående kommunikation mellan människor och inom människor. Vår 

förmåga att kommunicera är medfödd, men de språkliga kategorier och begrepp som vi 

använder är inte medfödda (Säljö, 2005). Utvecklingen börjar på en fysisk eller social nivå och 

fortsätter på en individuell inre nivå. Först som fysiskt erfarande och fysiska relationer mellan 

människor där den lärande övar på fysiska verktyg som finns i simulatorn eller lastbilshytten. 

Den lärande tar emot instruktioner eller diskuterar med andra, sedan som tankearbete inom 

individen där den lärande reflekterar över det erfarande som ägt rum. Tankeutveckling startar 

alltså med andra, tränas tillsammans med andra för att man sedan ska klara det själv. I den yttre 

dialogen handlar det mycket om imitation eller plagiering. Detta är något som Vygotskij (2007) 

ansåg vara viktigt, eftersom den efterföljande inre dialogen, det som ofta kallas reflektion eller 

tänkande, är helt beroende av det tidigare sociala samspelet med andra människor (Säljö, 2005).  
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2.3. Sammanfattande litteraturöversikt 
 

 

När lärande tränar omväxlande i simulator och den fysiska trafiken innebär detta att olika sorters 

situationer uppkommer i de olika lärandemiljöerna. På samma sätt befinner sig människor varje 

dag i ett antal situerade aktiviteter. Dessa aktiviteter innebär att vi också befinner oss i en mängd 

olika situationer varje dag. Vid dessa tillfällen möter vi människor som vi talar med, vi hör 

andra människor prata, vi tillhör olika gemenskaper och hela tiden blir vi påverkade och tar vi 

till oss av andra människors erfarenheter, åsikter och uttalanden. Det situerade lärandet pågår 

hela tiden, det sker i situationen och påverkas av miljön omkring oss, det humör vi är vid just då 

och de känslor som kan uppkomma vid tillfället. Detta är någonting som både Säljö (2000, 

2005), Lave & Wenger (1998, 1991) skrivit mycket om och har en central betydelse i detta 

arbete. De kulturer, diskurser och praktiker vi tillhör påverkar vårt erfarande och handlande. De 

erfarenheter vi gör påverkas av sättet att förhålla sig till lärsituationer och sättet att använda 

medierande redskap. På så vis kan en situation som delas av flera personer vara helt olika, även 

fast det utifrån ser ut som om de ägnar sig åt samma sak (Bergqvist, 2001). Detta beror på vilka 

tidigare erfarenheter personen har, hur personen upplever situationen, vilken attityd personen 

har till aktiviteten, personens sociala liv och vilka som personen kommunicerar med i vardagen. 

 

 

Denna studie handlar om vad som lärs i två olika sorters lärandesituationer, där syftet är att lära 

samma sak fast i olika lärmiljöer. I denna uppsats betraktas simulatorn som redskap liksom 

instrumenten i lastbilshytten. Men kommunikation, erfarenhet, språk och attityd är också 

redskap i lärandet till lastbilschaufför. Kappe' (2003) anser att träningen i simulator kan vara 

värdefullare och mer effektiv än träning i fysiskmiljö. Jag håller med Kappe' om att 

simulatorträning kan vara värdefull, men anser att simulatorn inte passar till att träna alla sorters 

moment. Simulatorer som finns idag simulerar inte interaktionen med andra trafikanter och 

fotgängare tillräckligt väl för att det ska upplevas som realistiskt, det är även svårt att uppfatta 

hastighet och avstånd. Vad betyder det då för den tränande om miljön i simulatorn inte fungerar 

och reagerar på samma sätt på handlingar som utförs i den simulerade världen som den skulle ha 

gjort i den fysiska? I simulatorn händer inga olyckor och man får inte uppleva och ta del av 

konsekvenser av handlande. Kan då de tränande ändå relatera till en verklighet under träningen 

och är det nödvändigt för dem eller kan de ha någon nytta av träningen ändå, även om de inte 

kopplar den till fysiska trafikhändelser? Och hur påverkar det deras lärande? Detta är viktigt att 

ta reda på för att kunna veta hur man bör utveckla simulatorn för lärande i framtiden. Hur viktigt 

är det med en exakt realism i simuleringen, kan träningen ha andra värden än att bara ersätta den 

fysiska trafikmiljön?  Kappe's (2003) undersökning nämner inte bara interaktion utan även 

träning i skapandet av rutiner som viktig träning i simulatorn, detta är någonting som även 

deltagarna i min undersökning nämner som effektiv träning. 

Jamson (2003) talar om att överföra kunskapen från simulatorn till den fysiska miljön och 

menar att det inte var så vanligt att man tog med sig sitt beteende från simulatorn till den fysiska 

miljön. Han anser också att det kan vara ett problem om man gör det då det som är brukligt och 

bekvämt i simulatorn inte alltid är det i fysisk miljö. Detta är någonting som också jag funderat 

över när jag tänkt att det i simulatorn krävs en annan noggrannhet än i den fysiska miljön som är 

svår att träna i fysisk miljö. Om man tar med sig samma krav på precision och den känsla av 

trygghet simulatorn innebär, ut i den fysiska trafiken, vad kan hända då? Det är också intressant 
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att undersöka om eleverna accepterar träningen som likvärdig den i verklig miljö, vad attityd till 

träningen betyder för erfarandet/ lärandet, och vad det har för betydelse att vissa elever redan är 

vana vid redskap som används i träningen? Enligt sociokulturellt synsätt är de tränande på 

skolan inte bara elever på detta gymnasium, de tillhör också en familj, de har kompisar och de 

har fritidsintressen där de ingår i olika socialisationer och deltar i olika sammanhang som 

påverkar dem och deras lärande. 

 

 

3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att skapa kunskap om lärande i bilsimulator respektive lärande i den 

fysiska trafikmiljön, och om vad som erfars i situationer i de olika lärandemiljöerna. Syftet har 

också varit att undersöka betydelsen av deltagarnas tidigare erfarenheter av liknande aktiviteter 

och vilken betydelse deras erfarande i vardagen har för lärandet, om deras erfarenheter påverkar 

deras lärande och hur det tar sig uttryck. Ur detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Vad gör aktörer under körträning i simulator och vilka redskap kommer till användning i 

träningen? 

 

• Vad har aktörers tidigare erfarenheter av liknande aktiviteter för betydelse för deras lärande i 

simulatorn? 

 

• Vad gör aktörer under körträning i fysiska trafiksituationer och vilka redskap kommer till 

användning i träningen? 

 

• Hur tar aktörers tidigare erfarenheter av liknande aktiviteter sig uttryck i körträning i fysiska 

trafiksituationer? 

 

• Vad erfars i simulatorträning respektive övningskörning i den fysiska trafikmiljön, och vad 

skiljer de olika lärandemiljöerna/lärsituationerna åt? 

 

• Vilken betydelse har deras erfarande i vardagen för lärandet i de olika lärandemiljöerna? 

 

 

4. Metod 
 

I detta kapitel presenterar jag mitt val av metod och de urval som jag gjort. Jag beskriver även 

datamaterialet och diskuterar de brister som finns i undersökningen. Till slut avslutar jag 

kapitlet med att ta upp de etiska överväganden som gjort i arbetet med uppsatsen. 
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4.1. Val av metod 

 
Eftersom min studie handlar om situerat lärande och det erfarandet som sker under träning i två 

olika sorters situationer; träningssituationen i simulatorn och i den fysiska miljön, har jag valt 

att göra en kvalitativ undersökning där jag både observerat och intervjuat de personer som ingår 

i undersökningen. Datainsamlingen har gjorts genom observationer av körträning i simulator 

respektive körträning i fysiska trafiksituationer och observationer av uppföljande samtal mellan 

lärare och lärande efter träningspassen i de olika miljöerna. Observationerna ägde rum onsdagen 

och torsdagen den 20- 21 januari och fredagen den 12 februari, 2010. Under observationerna har 

jag gjort anteckningar över allt som händer under passet; den tränandes handlingar, uttalanden, 

attityd, interaktion, kommunikation med läraren, missar och när de lyckats utföra väntade 

handlingar tillfredsställande etc. Observationerna följs upp av intervjuer med deltagarna som 

under observationstillfället tränat i simulator/fysisk trafiksituation.  Intervjuerna utfördes direkt 

efter observationerna och spelats in, liksom visst material från samtal mellan elev och lärare. 

Det inspelade materialet har transkiberats, liksom anteckningarna från observationerna. I den 

kvalitativa intervjun är det viktigt att ta sig tid och att vara en uppmärksam lyssnare, att vänta in 

svaren och ge den intervjuade tid att tänka efter. Intervjuprocessen har präglats av interaktionen 

mellan intervjuare och intervjuperson och intervjufrågor har varierat beroende på vad som 

inträffat under den föregående observationen. Jag har haft en stomme av fast planerade frågor 

som jag sedan haft möjlighet att bygga på, ändra och vidareutveckla, jag har på så sätt fått 

möjlighet att få fram oväntade vändningar och uttalanden genom intervjusituationen. Dessa 

intervjuer syftar till att ytterligare skapa förståelse för det som gjorts under körträningen i 

simulatorn/den fysiska trafiksituationen och att fånga eventuella tidigare erfarenheter från 

simulatorer eller simulator liknande miljöer respektive bilkörning i fysiska trafiksituationer och 

liknande erfarenheter. Ofta har den viktigaste informationen visat sig redan under observationer 

av träningspassen och detta har sedan bekräftats under observationer av lärargenomgång och 

efterföljande intervjuer. Det som observerats har på så vis upprepats och resultatet bekräftats i 

tre steg: observation av träningspass, observation av lärarens feedback och intervjuer med de 

tränande. Jan Trost (2005) varnar för rädslan för tomrummet och säger att: 

 

”Frågorna ska komma som följder av svaren och det kan mycket väl innebära att ett svar var ett 

svar på en helt annan fråga än den jag tänkt mig. Då bör man fortsätta på den tråden och följa 

den intervjuades tankegångar och inte försöka pressa på sina egna tankegångar. Följsamhet är 

A och O under intervjuarbetet. ( Trost, 2005:51)  

Innan jag avslutade mina intervjuer, kontrollerade jag att jag tagit upp alla områden och frågor 

jag ville få belysta och frågade om de intervjuade hade något ytterligare de ville tillägga. 

4.2. Urval 

Deltagarna i undersökningen är elever vid ett yrkesgymnasium där de utbildar sig till 

lastbilschaufförer. De avgränsningar som jag gjort är att jag bestämde mig för att göra 

observationerna under tre dagar och har då anpassat undersökningen till de personer som jag 

påträffade på skolan under dessa dagar och som hade möjlighet att delta i undersökningen då. På 
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så vis har urvalet genomförts slumpvis i årskurs 2 och 3 och har anpassats efter de tränande som 

funnits tillgängliga vid de datum som skolan besökts och kunnat delta i observationer och 

intervjuer vid dessa tillfällen. Åtta personer har observerats i simulator och fyra personer i 

träning som ägt rum i lastbil i verklig trafik. Av de 8 deltagarna som observerats i simulator, har 

2 stycken (kallade P och K) lastbilserfarenhet medan 6 stycken inte har det. Av de som 

observerats i den fysiska miljön är det en deltagare (kallad R) som har lastbilserfaren, de tre 

andra har det inte. De flesta av deltagarna i observationerna av simulatorträningen spelar 

datorspel ibland på sin fritid, utom J och A. Deltagarna är från 17 år (G och R har inte fyllt 18 år 

ännu men har medgivande från föräldrar att de får delta i undersökningen) och uppåt, de flesta 

är i 18-19 års-åldern och det finns ingen som utmärker sig genom att vara mycket äldre än så. På 

skolan finns bara fyra stycken tjejer, resten är killar. Tolv personer ingår i undersökningen, där 

av elva killar och en tjej. Tyvärr gick det inte att få tag i fler tjejer under dessa dagar. På grund 

av att det bara deltar en tjej i undersökningen, och för att hon inte ska bli utpekad, kallas alla 

deltagande i undersökningen för han, oberoende av i fall det är en kille eller tjej som det handlar 

om. Jag bort ser helt från deltagarnas kön och etnicitet i undersökningen. 

Lärarna har tagit väldigt stor plats under observationerna och jag har därför tonat ner deras roll i 

sammanhanget, för att ge mer plats åt de tränande. Alla körlärare har egen tidigare erfarenhet av 

att arbeta som lastbilschaufför. 

 

De personer som observerats i simulator benämns Å, J, A, P, G, L, H och K. Här följer en 

presentation av dessa deltagare. 

 

Å 

 

Å hade aldrig suttit i en lastbil innan han började på utbildningen. Han spelar 

ofta datorspel på sin fritid. Under observationen har Å tränat placering och 

manövrering, genom mängdträning och övning om och om igen. 

 

J 

 

J har ingen tidigare lastbilserfarenhet. Han är inte heller intresserad av 

datorspel och spelar aldrig det på sin fritid. J vill hellre köra i verklig lastbil i 

fysisk miljö och har en negativ attityd till simulatorträningen. 

A 

Tränar under observationen körning i stadstrafik utan trafik. I övningen ingår 

träning i rutiner, placering, backspeglar, växling. A har ingen 

lastbilserfarenhet. Han är inte intresserad av datorspel. 

P 

P har redan B- och C-körkort. Han tränar nu för CE-kort och kör med släp i 

simulatorn. Han har redan skrivit kör teorin. Hans pappa är lastbilschaufför 
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och P har ofta åkt med i lastbilen sedan förskoleåldern. Han spelar mycket 

datorspel på fritiden. 

I den observerade övningen tränar han rak backning med bil och släp. 

Tidigare har han tränat samma sak både i verkligheten och simulator. 

G 

Innan G började på utbildningen hade han aldrig suttit i en lastbil. Han håller 

under observationen på med en övning där han ska köra in och parkera inne 

i ett parkeringshus på tid. Övningen innebär att öva placering, backning och 

hastighet in i varuhuset. Det handlar också om att hålla sig lugn och inte 

stressa upp sig, trots att tiden tickar, och att kunna hantera lastbilen i det 

trånga utrymmet inne i varuhuset. För att klara övningen ska man kunna 

göra en perfekt backning och parkering utan att stöta mot någonstans. 

Övningen får bara ta några få minuter. G brukar spela datorspel på sin fritid. 

L 

L började från noll i simulatorn, utan att ha kört lastbil tidigare. Under 

observationen tränar han körning på landsväg, avfart till motorväg och 

oförutsägbara händelser i simulatorn. Övningen innebär träning i växling, 

trafikrytm och flyt. Han kör även mörkerkörning, tränar att blända av och att 

hantera oförutsägbara händelser. L har datorspelsvana och spelar på sin 

fritid. 

H 

H tränar stadstrafik utan trafik. H hade ingen lastbilserfarenhet innan han 

började på utbildningen, men har åkt med mycket i personbil. H har 

datorspelsvana. 

K 

K tog C- körkort mycket tidigt i utbildningen och nu håller han på att ta E- 

kort och i denna övning tränar han att backa med släp. Detta är första gången 

som K kör med släp, det har han varken gjort i verklighet eller i simulator 

tidigare, bara med elbilen. K är snart klar med kör teorin. Hans pappa är 

lastbilschaufför. Han har datorspelsvana. 

De personer som observerats i verklig trafik namnges: O, M, S och R. 
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O och M 

O och M gör nästan exakt samma övningar i sina pass. Läraren har, vid 

observationstillfället, tagit ut dem i lastbilen tillsammans och de får då 

tillfälle att ta del av varandras körning och feedback från läraren. Ingen av 

dem har åkt lastbil innan de började utbildningen. Övningarna de gör under 

observationen handlar om rondeller, växling, planering, blinkers och 

speglar.  

S 

S har ingen tidigare erfarenhet av lastbilar och vet inte riktigt varför han valt 

att utbilda sig till yrket. Under observationen tränar han rondeller, 

uppmärksamhet och planering, men utöver dessa moment tillkommer annan 

träning som inte de andra gör under sina träningspass. I de observerade 

övningarna tränas mycket vändning och där med också backning.   

R 

R har erfarenhet från lastbilar sedan tidigare tack vare sin pappa. 

Övningen som observerades handlar om rondeller, växling, blinkers, speglar 

och planering. 

 

4.3. Beskrivning av data 

De frågor som ställdes under intervju, handlar om vad de tränande misslyckats med och varför 

de tror att de misslyckats vid det observerade tillfället. Frågor ställdes också om varför de tror 

att de lyckas med olika handlingar och moment under träningspasset. Exempel på hur frågor har 

formulerats är till exempel, - Varför tittar du oftare i höger backspegel och än vänster, - Vad 

beror det på att du fastnade i snöhöghögen? Jag ställer också frågor om varför någon till slut 

lyckats med någonting som han tränat om och om igen och hur det kom sig att det plötsligt 

lossnade för honom etc. Frågorna har till stor del formulerats utifrån händelser som inträffat i 

observationerna. Simulatorn som används i undersökningen är en riktig lastbilshytt i original 

med simulerad miljö på skärmar som motsvarar lastbilens fönster. Simulatorpassen varierar 

mellan 2 min upp till 10 min, kör lektionerna i den verkliga lastbilen är 45 min långa. Möjlighet 

har inte funnits att observera samma personer i simulatorträning som i körträning i den fysiska 

miljön. I vissa fall har möjlighet funnits att följa den tränande i flera övningar och sett 

utvecklingen, men detta har då bara skett inom simulatorträningen eller körträningen i trafiken, 

aldrig samma person i de båda olika miljöerna. Av de som deltog i undersökningen tränar de 

flesta för C-körkort, men några har redan klarat av det och tränar för CE- körkort och E- 

körkort. Observationerna av träningspassen i simulator/verklig trafik och efterföljande samtal 
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mellan lärare och elev, är det som betytt mest för förståelsen av materialet och vad det är som 

händer i de olika situationer och miljöer som eleven då befinner sig i. Förståelse för det mesta 

har kunnat fås under observationerna. Detta har sedan bekräftats under det efterföljande 

samtalet och det resultat som jag kommit fram till har tillslut repeterats under intervjutillfällena. 

Eftersom intervjuerna repeterat redan inkomna uppgifter har de ibland känts som obetydliga för 

undersökningen. Men de olika insamlingsmomenten, vid tre olika insamlingstillfällen, bekräftar 

varandra genom att repetera data som inkommit i de olika situationerna. Även det som handlar 

om den bakgrund de deltagande har, har visat sig under observation. De tränande deltagare med 

förälder i yrket pratar mycket om denna förälder i samband med övningar eller bara helt utan 

någon som helst förankring i situationen, bara helt apropå. Dessa deltagares bakgrund har då 

inte kunnat passera utan att man lagt märke till deras bakgrund. Detta har sedan fördjupats i 

intervjuerna.  

På denna skola genomförs lärande i tre steg; elbilen- simulator- riktig körning i trafiken. 

Simulatorträningen och den verkliga körningen genomförs parallellt. Som en del i träningen 

ingår även körning med en elbil, en liten golfbil med släp i en skalenlig modell, på gården. Med 

den tränas till exempel att köra mellan koner, backa, vända och att köra med släp. På så vis 

kommer man underfund med hur släpet och bilen går sina egna vägar beroende på hur man styr, 

och hur man ska få kontroll över och styra fordon med släp. Detta kan vara en viktig del för 

förståelsen av hur man ska köra både i simulatorn och i verkligheten, eftersom man får 

möjligheten att i en säker miljö erfara det som sedan ska göras i trafiken, i simulatorn kan man 

sedan fin slipa sina prestationer för att bli mer exakt. Jag har observerat träning i simulator 

respektive körning i verklig trafik, men inte träningen med elbilen. Under den period som jag 

besökte skolan hade träningen med elbilen tillfälligt stoppats på grund av för mycket lek och 

oseriöst slirande på det hala väglaget. - På vinter är det roligt att sladda, lite för roligt enligt 

lärarna, och det måste dämpas ner enligt dem. Skolan har egna lastbilar som de tränande 

övningskör i med trafiklärare i den verkliga trafiken. Passen är ca 45 minuter långa. I den 

verkliga körningen får studenterna erfara den verkliga miljön. Oftast tar läraren med sig två 

studenter i lastbilen och de kör i väg en bit. Efter halva tiden (ca 45 min), får studenterna byta 

plats och den andra köra. Den som kör får verklig träning men även den som inte kör får träning 

genom att observera de misstag och mer lyckade handlingar som den körande gör. Den 

medföljande får dessutom vara med när den andres körning diskuteras i hytten och de får då 

höra och ta del av varandras feedback från läraren. Simulatorn som används i undersökningen är 

en Trust 3000. Den är avsedd som verktyg för att träna chaufförer att köra militärfordon, fordon 

med tungt gods och passagerare. Den består av en riktig lastbilshytt med riktiga instrument, 

backspeglar, motorljud, broms ljud och realistiska vibrationer. Man kan träna de flesta 

situationer som kan uppkomma på vägen, i olika väderkonditioner, som: dimma, regn, snö, 

halka och miljöer som: stad, motorväg, landsväg, rondeller, kurvor, raksträckor, berg och backar 

i dagsljus eller mörker. Simulatorn har en väg data bas på 120 km. Den tränandes körning spelas 

in under träningspasset och kan sedan antingen direkt efter, eller en stund senare, spelas upp för 

att instruktören ska kunna gå igenom momenten och de misstag som gjorts tillsammans med 

den som tränar. Man kör korta pass i simulator, passen är mellan ca 2-10 min långa men körs 

ofta två eller tre gånger i rad med feedback och genomgångar i mellan passen. Simulatorn som 

används i undersökningen är en riktig lastbilshytt i original med simulerad miljö på skärmar 

som motsvarar lastbilens fönster. Under ett träningspass finns oftast en lärare närvarande som 

observerar körningen på skärmar i ett kontrollrum. Lärarna spelar en viktig roll i 
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undersökningen eftersom det alltid är en lärare som deltar i träningssituationerna. Läraren 

kommenterar och uppmuntrar och påpekar fel och brister under träningens gång, från 

kontrollrummet genom ett högtalarsystem i hytten. Även efter ett pass samlas den tränande och 

läraren i kontrollrummet för feedback. De diskuterar passet direkt efteråt, som ofta rör sig om 

bara några få minuters körning (ca 2-5 min). På skärmar i kontrollrummet kan läraren se både 

hur den tränande kör i olika vinklar, hur den tränande ser genom sina fönster, hur det ser ut 

uppifrån och så vidare. Det finns också en skärm i kontroll rummet som visar hur den tränande 

agerar i förarhytten. Man kan se om han tvekar innan han kör ut, verkar avslappnad, vilket håll 

han tittar åt innan han svänger i korsningen och så vidare. I en annan del av det rum där 

lastbilssimulatorn finns placerad, finns en annan simulator med en bildskärm som fyller en stor 

del väggen. Där tränar eleverna lastning av gods. De lyfter av och på till exempel trädstammar, 

lådor eller tunnor med en lyftkran på lastbilens flak. Studenterna arbetar fler tillsammans och 

diskuterar problem som upp kommer med varandra under arbetets gång. Simulatorhytten är från 

en Volvo. Det finns, enligt lärare, de tränande som har ett motstånd till märket Volvo bland 

eleverna, eftersom de vill köra eller har vana vid lastbilsmärket Scania. Enligt trafiklärare på 

skolan är ungefär 50 % av eleverna barn till lastbilschaufförer och många av dem är från 

familjer med generationers åkare. Dessa är uppvuxna i lastbilskulturen, alltid varit med i 

lastbilen på skollov och andra tillfällen som getts. Dessa elever lever i en tät kommunikation 

med sina fäder där de lever och andas lastbil tillsammans. Allt rör sig om lastbilar och dessa 

elever talar ofta om sina fäder med entusiasm och utstrålar mer energi inför uppgifter än de 

andra eleverna. De är redan en del av lastbilskulturen och känner sig hemma där. Den andra 

hälften av eleverna är elever som valt, utan att känna någon med yrket, och många har aldrig åkt 

lastbil innan de börjat på skolan. Av de 8 personer som jag observerar i simulatorn har 3 

personer en pappa som är lastbilschaufför och de är vana sedan de var små att följa med i 

lastbilen. Av de fem andra är det flera som påbörjat sin lastbilsutbildning helt i simulator på 

grund av åldern som hindrat dem från att övningsköra i trafiken. De som haft åldern inne har 

kört parallellt, träning i simulator och övningskört i verklig lastbil. En del har kört mer 

övningskörning i den verkliga trafiken än tränat i simulator. Av de 4 personer som jag 

observerat i övningskörning i verklig lastbil i trafik är det en som har en lastbilschaufför till 

pappa. De elever som har en förälder i yrket har en viss status eftersom de redan är 

introducerade i yrkeskulturen. De tre andra eleverna som observerats i trafik har ingen tidigare 

erfarenhet av lastbilar. Skolan består till stor del av killar. På skolan finns bara 4 stycken tjejer, 

detta påverkar förstås även skolans kultur. När jag frågar lärare varför så få tjejer blir 

lastbilschaufförer, nämns till exempel att lastbilskulturen traditionellt är en manlig värld som 

inte verkar tilltalande för tjejer, att det kan kännas motigt för tjejer att ta sig in i den kulturen på 

grund av jargong, attityd etc.  

 

4.4. Databearbetning, analys och verifiering 

 
När jag var klar med mina intervjuer transkriberade jag dem. Jag kategoriserade dem, dels efter 

om det handlade om simulatorträning/fysiskmiljö, men också efter ofta förekommande begrepp 

och olika uttalanden under intervjuerna, för att sedan para i hop dem med olika händelser under 

observationerna. Genom detta arbete framkom olika kategorier som till exempel: interaktion 

med trafikanter, precision och noggrannhet, stress, uppmärksamhet/närvaro etc. På så vis 

bildades olika grupperingar för de uttalanden som fanns insamlade och jag kunde urskilja de 
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skillnader som finns mellan träning i simulator och fysisk miljö i texten. Betydelsen av 

lastbilserfarenhet visar sig lika mycket i simulatorträningen som i trafiken. Skillnaden mellan 

den fysiska trafiken och simulatorn är att det i den fysiska trafiken blir omedelbara 

konsekvenser av handlande som är mycket tydliga, medan det i simulatorn händer så tydliga 

konsekvenser då bilarna i grafiken endast glider igenom varandra och andra objekt. När det 

handlar om datorspelserfarenhet kan det vara så att någon tror sig förstå den grafiska bilden fast 

än den tränande ännu inte förstått hur den kan uppfattas och därför gör misstag. Simulatorn kan 

därför vara otydligare när man observerar betydelsen av erfarenhet. Där har jag fått lyssna på 

deras uttalanden och dra slutsatser efter detta, eftersom det är svårt att veta om misslyckanden 

beror på en oförståelse av bilden eller någon annan faktor så som stress och okoncentration eller 

attityd till träningsmetoden i simulatorn.  

 

4.5. Etiska överväganden 

 
Jag har försökt att utgå ifrån Vetenskapsrådets etiska regler (www.vr.se). Jag har informerat 

deltagarna om att deras lämnade uppgifter inte kommer att användas i något annat sammanhang 

som inte har med min uppsats att göra (nyttjandekravet). 

 

Jag har pratat med mina deltagare om undersökningens syfte och frågeställningar 

(informationskravet). Jag har informerat deltagarna om att de deltar frivilligt och anonymt, och 

att de har rätt att avbryta deltagandet när som helst. De som inte har fyllt aderton år ännu har 

medgivande från föräldrarna att de får delta (samtyckeskravet). Jag kallar alla deltagare för han, 

oberoende av kön, för att inte avslöja vem som är tjej av deltagarna i undersökningen. Har också 

intygat att ingen på något vis kommer att kunna identifiera dem (konfidentialitetskravet). 

 

4.6. Reflektioner över metoden  

 
Vad man måste vara medveten om är att när man gör en undersökning är att undersökningen 

färgas av den som gör den och resultatet beror på vem personen är. Mina tidigare erfarenheter 

läggs till det jag erfar och påverkar hur jag uppfattar det jag ser och hör. Därför har min 

bakgrund betydelse för hur frågor formuleras och ställs och hur slut produkten blir. Även 

interaktionen mellan mig och de som jag undersöker har betydelse för vad jag får för svar och 

hur jag tolkar svaren, vad jag avläser hos deltagarna i undersökningen och de slutsatser jag drar. 

Gjordes undersökningen av någon annan med en annan bakgrund och andra erfarenheter skulle 

antagligen resultatet bli ett annat. Kanske skulle svaren bli annorlunda, frågorna formulerats och 

vinklats på ett annat sätt och andra slutsatser dragits. Detta är något som inte går att komma 

ifrån. Vem det än är som gör undersökningen blir resultatet påverkat av denne (Wenger, 1991 

och Wertsch, 1991). Interaktionen mellan informanter och forskare blir olika, och där med 

också frågorna och svaren beroende på om forskaren är en man eller kvinna, om informanterna 

känner forskaren sedan tidigare eller inte, vad informanterna har för attityd till forskaren. Även 

fast alla deltagare deltagit anonymt väger de observerades och intervjuades rädsla för hur de ska 

tolkas in i hur de uppför sig och svaren som de ger, detta påverkar också interaktionen mellan 

lärare och lärande. Det är också möjligt att lärarna är oroliga för hur verksamheten ska tolkas 

och att detta påverkar undersökningen. Därför är det viktigt att de som är med i undersökningen 

känner förtroende för den som gör undersökningen, för att de ska våga öppna sig, uttrycka 
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åsikter, berätta om erfarenheter. Eftersom jag bara vistades på skolan under några få dagar fick 

jag mycket uppmärksamhet när jag var där. Alla var alltid väldigt trevliga och hjälpsamma. 

Lärande och lärare hann aldrig vänja sig vid mig och de var hela tiden medvetna om att jag 

observerade dem. Detta kan ha påverkat resultatet. I databehandling har alla deltagande fått en 

bokstavs beteckning som inte har någonting med deras namn att göra. Ändå kan det finnas en 

möjlighet att deltagarna känner oro för att bli igen kända eftersom skolan är så liten och det inte 

finns många liknande skolor i landet, detta gäller även lärarna. 

 

4.6.1. Brister i undersökningen: 

• Inte kunnat följa samma personer i de olika lärmiljöerna. 

Det har tyvärr inte funnits möjlighet att följa samma personer i simulator och 

övningskörning i verklig lastbil. Detta är en svaghet i undersökningen och kan ha 

påverkat resultatet eftersom det inte gått att se hur den deltagande utnyttjat 

färdigheter som den tränat i simulator i den verkliga miljön, för att ta reda på om 

personen till exempel gör samma misstag i de olika situationerna/ miljöerna. På 

så vis går det inte att se, till exempel vad attityd till simulatorn har för betydelse 

för resultatet och inte heller se i praktiken vilken användning den tränande får för 

det som tränats i simulator efteråt när det genomförs i trafiken, eller om den som 

klarar vissa övningar i verklig körning får problem med dessa övningar i 

simulatorn, där allt måste vara mycket mer perfekt och exakt. Detta är någonting 

som jag förstått att de upplever att de får, genom att ta del av deras uttalanden och 

generade bortförklaringar. 

• Fler personer har observerats i simulator än i fysisk miljö. 

En brist i undersökningen är också att observationer har gjorts på fler personer i 

simulator än i verkligt trafik. Detta beror på att träningspassen i den fysiska 

miljön är mycket längre i den fysiska miljön och beslut har därför tagits om att 

ägna lika mycket tid åt de olika miljöerna, men har då inte kunnat genomföra 

observationer av lika många personer. Detta kan ha betydelse för resultatet 

eftersom jag inte har lika många olika exempel på olika individer i de olika 

miljöerna. 

• De observerade är till största delen killar i samma ålder. 

Att undersökningen gjort på en gymnasieskola innebär att underlaget inte har gått 

att variera så mycket när det gäller kön och ålder. Det går flest killar på skolan. 

Det finns bara 4 tjejer på hela skolan, var av 2 av dem går i årskurs 1. 

Undersökningen handlar om personer i åk 2 och 3, som har kommit en bit i 

utbildningen. Det går bara två tjejer i dessa årskurser. Möjlighet har bara funnits 

att observera en av tjejerna, detta kan vara en brist i undersökningen då det skulle 

kunnat ha vart intressant att ha med fler tjejer för ett mer varierande urval. Större 

variation gällande kön, ålder och etnicitet skulle kunna innebära mer skiftande 

erfarenheter. Tjejers erfarenheter skulle kunna skilja sig från killars erfarenheter, 

till exempel när det gäller datorspelserfarenhet, men det kan också finnas andra 

erfarenheter som spelar in i sammanhanget, till exempel hur de upplever miljö 

och jargong som används i lastbilsmiljön och hur det påverkar deras lärande. Nu 

ingår mest killar i undersökningen, i ungefär samma ålder, men bland killarna 

finns ändå en varierande etnicitet och skiftande bakgrund. 
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Jag hade velat ha en större andel deltagare med lastbilserfarenhet med i 

undersökningen för att lättare kunna jämföra med de utan lastbilserfarenhet, men 

innan undersökningen påbörjades hade jag inte haft en tanke på att det skulle 

finnas en så stor grupp elever från åkarfamiljer på skolan. Jag hade egentligen 

inte haft en tanke på att denna sorts elev, med lastbilserfarenhet, skulle finnas 

med bland eleverna. Jag var inte ens varit medveten om att lastbilserfarenhet 

skulle kunna existera bland tonåringar. Detta var ett fenomen som uppdagades 

under undersökningens gång då jag förstod vilken stor del av deras uppväxt och 

nuvarande liv lastbilar var.  

Deltagare som spelar datorspel på sin fritid har vart fler än de som inte spelar, 

eftersom det är vanligt att ungdomar i denna ålder spelar datorspel. 

 

5. Redovisning och analys av data 

Studien har ägt rum på en gymnasieskola där de bland annat utbildar lastbilschaufförer, och det 

är lastbilseleverna som undersökningen gäller och deras lärandemiljöer. På skolan sker 

körlektionerna omväxlande i simulator och fysisk miljö. I körsimulatorn är miljön redan 

avskalad från detaljer, man ser inga skuggor i landskapet eller hur ljuset faller in i olika vinklar 

som i verkligheten. Byggnader och vägars ytor är rena från nyanser. På så sätt är bilden 

förenklad. Man kan också välja att skala bort trafik och annat störande för att fokusera på det 

som är väsentligt för övningen. Miljön i simulatorn anpassas individuellt och speciellt till den 

övning som ska göras. Man väljer ut det som man behöver träna på, i början är det oftast en 

lärare som väljer övning. Ofta beror valet av övning på vad man tidigare misslyckats med i 

simulatorträningen eller träning i den fysiska miljön och behöver träna mer på. Vad man tränar 

beror också på hur långt man kommit i utbildningen. Övningen kan ofta vara någon detalj i 

körningen som till exempel parkering eller användning av backspeglar.  

Förutom att titta på vad de tränar under passen har jag också intresserat mig för deltagarnas 

tidigare erfarenheter när det gäller trafiksituationer, lastbilar och datorspelande. Detta för att se 

om det har någon betydelse i situationen om de är vana vid att till exempel spela datorspel sedan 

tidigare när de tränar i simulatorn, eller om det har betydelse att de ofta suttit med sina föräldrar 

i lastbil och åkt med sedan de var små när de tränar. På den gymnasieskola, där undersökningen 

är gjord, har ett stort antal studerande en förälder som arbetar som lastbilschaufför. En del av 

dem är från åkar familjer, detta innebär att de även kan ha fler släktingar i lastbilsbranschen, till 

exempel farförälder, farbröder eller andra äldre släktingar. Yrket har gått i arv genom 

generationer inom släkten. De flesta av deltagarna har datorspelserfarenhet, men det finns också 

de som inte har någon erfarenhet av datorspel. 
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5.1. Simulatorträning 
Observationer av träning i simulator ägde rum onsdagen och torsdagen den 20-21 januari- 2010. 
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Figur1. Körträning i simulator 

Denna figur visar resultatet av undersökningen i simulatormiljön och svarar på frågan: Vad erfar 

de? Det visade sig att man i simulator erfar träning i detaljer, precision, noggrannhet, fokusering 

och koncentration, mängdträning för att skapa rutiner, testade sig fram för att komma underfund 

med till exempel manövrering och fick möjlighet att erfara oväntade situationer som kanske inte 

uppkommer så ofta i den fysiska miljön. I simulatorn har man möjlighet att finslipa körningen. 

 

 

5.1.1. Precision, noggrannhet och detaljer 

 

Å: Det är petigare i simulatorn, allt ska vara perfekt, handlar mycket om precision, det är 

ju bra finslipning i simulatorn. Det är mer träning på precision i simulatorn än i verklig 

övningskörning. Mer översikt...  

 

Det deltagarna pekar på, och som Å här får exemplifiera, handlar om att i simulatorn har man 

möjlighet att fördjupa sig i detaljer. De petiga detaljerade träningar som man kan ägna sig åt i 

simulatorn kan vara svårt att få möjlighet till i den fysiska miljön, där väderförhållanden och 

annan trafik påverkar situationen och hindrar träningen på så sätt att det inte är möjligt att backa 

tillbaka och göra om och om, så som man kan i simulatorn. 

 

Följande observation har gjorts av P som tränar för CE-kort och kör med släp i simulatorn. Det 

observerade passet börjar med en raksträcka. Det är en av de första övningarna som man gör när 

Precision 

Rutiner 

Koncentration 

fokusering 

Att göra flera saker 

 på samma gång 

Risksituationer, 

 oväntade händelser 
Komma underfund med 

hur 

det fungerar, tex 

manövrering 

Ta det lugnt 

Regler 
Testa 

och 

prova 

Mörker 

körning 

Mängdträning 

Hantera stress 

och osäkerhet 

Parkering, 

 backning med 

mera 

Detaljer 



 

 29 

man tränar med släp. Han på börjar en rak färd, svänger, fortsätter på en raksträcka, går över 

mittlinjen ibland, sväng in på parkeringsplatsen, backar, parkerar efter en gräskant, kör framåt, 

backar igen, kör fram, backar. Han gör om och om igen innan han lyckas med det han förutsatt 

sig.  

 

P: Klurigt! Det är mycket lättare i verkligheten. Backning är olika i verkligheten, man 

måste veta hur man manövrerar, hur den bakre delen svänger.  

 

Varför han inte upplever samma övning lika problematiskt i den fysiska miljön, där man ju 

också behöver veta hur man manövrerar och hur den bakre delen svänger, antar jag har att göra 

med kravet på perfektion. Läraren ger sig inte förrän det är perfekt, och P får göra samma 

övning om och om igen, tills det blir godkänt och parkeringen blir helt felfri. 

 

Vid observation av G håller han på med en övning som går på tid. Övningen han håller på med 

går ut på att han ska hinna parkera inne i varuhuset innan tiden gått. Det handlar om planering, 

att öva placering, backning, precision och hastighet in i varuhuset. Det handlar också om att 

hålla sig lugn och inte stressa upp sig trots att tiden tickar, och att kunna hantera lastbilen i det 

trånga utrymmet inne i varuhuset, att kunna göra en perfekt backning och parkering utan att 

stöta i mot någonstans. Den här observationen var intressant eftersom G gjorde en övning som 

inte alla de andra gjorde vid observationstillfället. Den visade på en övning där det var viktigt 

med precision och planering, men genom att göra övningen på tid måste utförandet ändå 

snabbas på. På detta sätt tar simulatorövningen ett kliv närmare den verkliga fysiska miljön där 

allting måste gå undan för att inte störa den övriga trafiken. 

 

G: Stressar man tar det längre tid. 

  

Läraren: Tänk efter före, det bästa är om man kan ta det lugnt trots tidspress… Lugnt och 

sansat, det går ofta fortare när man tar det lugnt … 

 

Vid frågan om hur han gör för att klara övningen, efter utfört träningspass, berättar G att han 

fokuserar, han bestämmer sig för att klara övningen och fokuserar på den, samtidigt som han 

försöker att hålla lugnet, trots att han blir stressad. Det gäller att tänka, organisera och planera. 

För att klara uppgiften måste man kunna det grundläggande som växling och spegel. Dessa 

funktioner är precis som i en verklig lastbil säger G. Han berättar att övningen som han just 

genomfört bara får ta några få minuter. Han förtydligar sedan genom att säga att han ska klara 

att köra in i ett varuhus, tänka på placering på vägen, backning och hastighet. Han har provat 

detta moment i simulatorn en gång tidigare. Han säger att han tävlar med sig själv för att klara 

uppgiften, men inte med de andra. Detta handlar förstås också om att alla gör olika övningar och 

tränar olika moment, så möjligheten att direkt jämföra med varandra finns inte om man inte 

minns sina resultat sedan tidigare övningar eller går tillbaka på sparade övningar och tittar.  

 

Dessa exempel på övningar i simulatorn är alla övningar där precision och noggrannhet är det 

viktigaste. Vikten ligger på att allt ska vara perfekt in i minsta detalj, så perfekt som det aldrig 

kan bli i den fysiska miljön där omgivningen påverkar och har en stor betydelse för körningen. 
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5.1.2. Interaktion i simulatormiljön 

 

Det som deltagarna inte tycker fungerar så bra i simulatorn är när man kör med trafik och andra 

trafikanter eftersom trafikanterna inte svarar på hur man själv kör och det därför inte blir 

någon kommunikation mellan trafikanterna i simulatorn (som Å uttrycker det). Detta är 

någonting som alla deltagare nämner. Vid observationen ska Å köra en runda i stadstrafik med 

trafikanter; både bilar och människor i stadsmiljö. Å kör onödigt nära trottoarkanten och liksom 

nosar på den. 

 

Läraren: Håll avstånd, annars kan du skrämma cyklisterna och dessutom få problem med 

svängen. Kolla i höger spegel. Du nosar. Ta ut lite till under transporten, glöm inte att kolla 

speglar innan nästa sväng. Kolla placeringen. 

 

Läraren är hela tiden mycket aktiv, han kommenterar varje handling och driver på så sätt den 

tränande framåt i simulator miljön. I simulatormiljön finns inte möjligheten att härma efter och 

kopiera ett körande från en medtrafikant och lärarens roll blir därför att lotsa den tränande 

genom träningen. Under observation av Å blir detta mycket tydligt. Två bilar som möts framför 

Å svänger samtidigt och kör in i varandra i bakgrunden, deras grafiska yta skär in i varandra 

utan att de skadas. Det passerar cyklister, men det är få bilar. Då och då dyker det upp någon 

fotgängare. Fotgängarnas speciella karaktäristik väcker uppmärksamhet hos de tränande under 

körningen. En del av de tränande tycker att det är svårt att låta bli att kommentera dem. Detta 

visar sig tillexempel under observation av ett träningspass där A tränar i stadstrafik: 

 

A: Vad ful han är!  

 

Läraren: Strunta i hur fotgängarna ser ut och koncentrera dig på körningen. 

  

A: Jag skojade bara.  

 

Figurerna i simuleringen kan bidra både till uppmärksamhet och okoncentration. Men så är ju 

också verkligheten i den fysiska miljön. Det gäller att vara uppmärksam på gående i 

omgivningen, men inte titta för mycket på enskilda individer, utan behålla överblicken. Läraren 

använder ofta figurerna i grafiken för att kontrollera den tränandes uppmärksamhet, frågar 

oförberett om det står någon i busskuren, vilken färg han har på byxorna och så vidare. Vad som 

kan kännas som en brist är att trafikanterna inte interagerar med varandra, det händer ingenting 

om man kör över någon eller bilarna krockar. Grafiken bara skär igenom varandra. Bilarna 

reagerar inte på den tränandes körning, utan lever sitt eget liv. De kör en jämn körning, utan 

hastiga inbromsningar och omkörningar och har ett lagom flyt i trafiken. 

 

 

Jag: Finns det någonting som du tycker är extra svårt att träna i simulator?  

 

Å: Att lära sig bromsa i simulatorn är väldigt svårt och start i backe fungerar inte riktig i 

simulator.  

 

Jag: Varför? 
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Å: Det är svårt att förstå avståndet när man kör uppför, för man uppfattar inget djup i 

bilden då, det är svårt att veta hur fort man kör och när man ska bromsa när man ska 

stanna… hur lång bromssträcka man behöver och var bromssträckan börjar och slutar… 

 

Många nämner svårigheten att förstå bilden, som svar på samma fråga. En del pratar om att det 

tar tid att lära sig och att man i början tänker fel. Avstånd och hastighet vållar problem, det 

behövs träning innan man förstår hur man ska hantera perspektivet i bildskärmen. När man tittar 

rakt fram i skärmen är det svårt att uppfatta avstånd. En övning som nämns som problematisk i 

simulatorn är drag läge i backe. Dels för att det är svårt att uppfatta lutningen i backen men 

också för att det är svårt med perspektivet rakt fram i bilden och att få begrepp om rörelse, om 

man rullar framåt eller bakåt, hastighet, kunna hantera broms och veta när man rullar. Att träna 

sig att köra på motorväg i simulator nämner Å som någonting ointressant, det känns onödigt 

säger han, eftersom man bara kör långa sträckor utan att göra något. 

 

L: I början tänker man fel, innan man blir van tänker man avståndet från hytten till skärmen 

istället för att se hela djupet. Det tog ett tag innan man förstod. Första gången man körde 

personbil var allt bara shit, shit, shit... men sen lär man sig att bli lugn, tänker att nu ska 

jag klara övningen. Man kommer på hur man ska göra här också, jag tänker att jag ska 

klara övningen. Simulatorn är nästan identisk med en vanlig lastbil. Känslan finns där... 

 

En slutsats blir att användning av simulatorn är någonting som man egentligen behöver öva sig 

på men att man kan ha nytta av den om man förstår den och att det finns många möjligheter till 

träning då. L jämför med hur det var första gångerna han körde bil, men efter att han vant sig 

vid träningen gick det bättre. Han tycker att simulatorn fungerar på samma sätt. Det fungera 

bättre när man blivit van. 

 

 

5.1.3. Betydelsen av erfarenhet i simulatorträningen 

 

Bland deltagarna i undersökningen är det en person som har en mer negativ attityd till 

simulatorträningen än de andra. 

 

J: Att träna i simulatorn är som ett dataspel… vad kan man lära sig, man lär sig inget i 

playstation och det här är samma sak uttalar han. 

 

Hemma brukar han aldrig spela datorspel, han gillar inte sådant säger han. Men senare under 

intervjun nämner han ändå att koncentrera sig som någonting som man tränar i simulatorn. Han 

har ingen tidigare erfarenhet av lastbilskulturen och har ännu inte fått rutin på vad som ska göras 

och när. Det är lättare i verkligheten menar han. Men möjlighet till att observera honom i den 

verkliga trafiken har inte getts, så det går inte att uttala sig om hur hans körning i verklig trafik 

ser ut och någon slutsats om ifall hans okoncentrerade körning i simulator beror på hans 

negativa attityd till simulatorn går därför inte att dra. Det finns fler deltagare som inte är 

intresserade av datorspel, men de uttalar ingenting negativt om simulatorn eftersom de tycker att 

simulatorn är så lik en lastbilshytt med de instrument och redskap som används i verkligheten. 

De flesta nämner likheten mellan simulator/lastbil medan inte så många ser någon likhet mellan 
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simulator/datorspel. Däremot pratar flera av deltagarna om fördelen av datorspel för att förstå 

bilden i simulatorn. Några av de tränande som deltar i undersökningen har en förälder som är 

lastbilschaufför. De har varit med i lastbilen under fritid och skollov sedan de var små. 

Observationer och intervjuer visar att de tränande som är mer eller mindre uppvuxna i lastbil 

redan har rutiner, de är vana att titta på när andra kör, vet vad som behövs i olika situationer, 

känner hytten med alla instrument utan och innan, är vana att sitta bredvid sin pappa och 

diskutera trafikhändelser och att läsa av trafiken. Dessa deltagare pratar ofta om sina fäder. De 

har ett försprång, inte bara i trafik utan även i simulatorträningen. De är mer avslappnade, vilket 

leder till att de kan tillåta sig själva att leka och testa sig fram. De är inte längre bundna av 

växlingsproblem som de flesta andra. De är hemtama, avslappnade och har redan fått in rutiner, 

de vet vad som ska göras och när. På så sätt, har de här tränande en fördel jämfört med de andra 

deltagarna. De vågar prova och utmana sig själva, eftersom de har vetskapen om att de 

behärskar det grundläggande behöver de nya utmaningar. 

 

P berättar att han suttit i lastbil sedan 6årsåldern: 

 

P: Min farsa kör lastbil, jag har alltid åkt med mycket, sedan dagis...  

 

På fritiden spelar han mycket datorspel, och är en av de första som började tävla mot sig själv i 

träningen i simulatorn, genom att ta tid i slalombanan där han ska kryssa mellan koner. P säger 

att misstag ofta handlar om att man är okoncentrerad, som när han hamnar för nära mittlinjen 

med lastbilen och/eller släpet. Även andra tränande gör liknande uttalanden. Med både 

lastbilserfarenhet och datorspelserfarenhet har P ett försprång jämfört med de som inte har 

lastbilsvana och datorspelsvana. Vilken erfarenhet som har störst betydelse i detta fall är svårt 

att säga, men det är fler deltagare som nämner fördelen med lastbilserfarenhet jämfört med 

dataspelserfarenhet. Fler av de som deltar i undersökningen påpekar att simulatorn är identisk 

med en vanlig lastbil. 

 

G brukar också spela datorspel på sin fritid och tycker att datorspelsvanan underlättar i 

simulatorträningen. Han tycker att simulatorn är bra till att träna växling och spegling. 

 

Jag: Tror du att du har nytta av din datorspelsvana i övningen?  

 

G: Ja.  

 

Jag: Hur då?  

 

G: Jag är van vid bildskärm grafiken. 

 

Jag: På vilket sätt tror du att du har nytta av det? 

 

G: Jag kan lättare förstå bilden 

 

De som har en förälder inom lastbilsyrket relaterar ofta till sin förälder i olika sammanhang och 

pratar ofta spontant om sin pappa helt apropå, på ett sätt som jag inte är van vid från andra 

sammanhang, inte ens i mitt arbete som gymnasielärare/ högstadielärare. 
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- I morse var det jag som väckte farsan, halv sex, vi var ute och övningskörde i morse...  

 

- Farsan tycker inte att... 

 

- Min farsa brukar... 

 

 ... låter det hela tiden i de mest oväntade sammanhang. 

 

 

P har redan B och C-körkort. Han tränar nu för CE-kort och kör med släp i simulatorn. 

 

P: Simulatorn är precis som en vanlig lastbilshytt. Har åkt mycket med farsan… 

Avståndsbedömning är jobbigt i början, man tänker fel, man tänker avståndet från hytten 

till skärmen. Det tog ett tag innan man förstod...  

 

Detta är ett uttalande som jag känner igen och som återkommer flera gånger från olika 

deltagare. Dels detta att simulatorhytten är så lik lastbilen, men också detta med 

avståndsbedömningen som tycks tyda på att det behövs övning i simulatorn om man inte är van 

vid grafik på skärmar och att det kan ta ett tag innan man förstår vad et är meningen att man ska 

se. P och G båda har datorspelserfarenhet. P kommer från en lastbilsfamilj medan G inte gör 

det. Detta märks genom att P uppträder säkrare i hytten. De med föräldrar som kör lastbil 

utvecklas mycket fort, både i simulatorn och i bilkörningen, uttrycker en säkerhet, känner sig 

hemma i miljön, lever lastbil på ett annat sätt än de andra, diskuterar lastbil hemma, har en 

gemenskap och uppbackande nära kommunikation hemma om det de erfar i utbildningen. De 

visar på tävlingstendenser, till exempel; tar tid på sin körning, kanske triggas de av sin pappa 

där hemma. De har ofta även dataspelsvana, detta kommer enligt undersökningen till 

användning så att de fortare förstår avstånd, djup i bilden, hastighetsbedömning, än de andra. 

Vana vid skärmen gör att man känner motivation, eftersom man förstår bilden lättare och har ett 

intresse för skärmaktiviteter. De som inte spelar datorspel, men även vissa som gör det, har 

lägre motivation för simulatorträningen än den verkliga träningen. De förstår inte vad de lär sig. 

Många tror att de bara lär sig instrumentens placering och rutin i att använda dem. De ser inte 

själva ytterligare träningsmoment som andra nämner som självklarheter, till exempel precision, 

noggrannhet, koncentration, lugn. Det tar tid att lära sig hur bilden fungerar med 

avståndsbedömning och hastighet. Men P vill inte se något samband mellan simulatorn och 

datorspelande. Däremot ser han många likheter med en verklig lastbil, eftersom hytt och 

instrument är en verklig lastbilshytt med riktiga instrument placerade exakt som i en fysisk 

lastbil.  

 

P: Det är lättare att anpassa sig till rörliga skärmar när man är van vid datorspel, blir lätt 

obehagligt annars.  

 

Han anpassar sig lätt till skärmarna eftersom han är van att spela datorspel och att sitta vid 

skärmar som rör sig. Men den största fördelen han har, verkar han tycka har att göra med 

lastbilserfarenheten, som han fått genom sin bakgrund. Miljön från lastbilen känner han igen 

både i simulatorn och i den verkliga lastbilen. Undersökningen visar att det verkar som om det 
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har stor betydelse för individen att man känner igen miljön och det man ska göra i den aktuella 

uppgiften. Detta för att man känner sig tryggare i situationen, van, hemtam och där med också 

självsäkrare och mer avslappnad. De deltagare som uppträder avslappnat är också mer lekfulla 

och vågar testa och prova mer än de andra, de är inte lika rädda för att göra fel och misslyckas. 

Det är möjligt att detta kan ha betydelse för deras lärande. De deltagare som är från 

lastbilsfamiljer verkar under observationer ha ett större intresse för yrket än de andra, kanske för 

att de vetat sedan länge att de vill bli lastbilschaufförer och är säkra på att det är det som de vill. 

De har också stöd och gemenskap hemma kring lastbilsutbildningen, som kanske inte de andra 

deltagarna har som inte har någon förälder som känner till lastbilschaufförsyrket eller 

lastbilsbranschen. De som har stor erfarenhet av att åka lastbil verkar ha en stor fördel av detta. 

De läser av miljön, de är vana att sitta och titta ut genom framrutan när deras pappa kör. De 

uppträder lugnare och är mer avslappnade, och de har översikt. 

 

5.1.4. Rutiner 

  

Det som deltagarna nämner, i intervjuer, när frågan: - Vad det är det som du tränat? kommer 

upp, handlar om att skapa rutiner. Alla räknar upp sådant som backspeglar, växling, placering 

och några använder även ordet rutin eller mängdträning för att förklara vad det är de håller på 

med i simulatorn. 

 

Jag: Varför går det bättre ibland och sämre ibland, vad beror det på? 

 

G: När det går bra går det bra, kan tappa bort sig och då går det sämre, glömde kolla 

speglar och då gick de sämre.  

 

Detta tolkar jag som att det gäller att ha kontroll över vad det är man håller på med och komma 

ihåg allt som ska göras. Glömmer man att titta i speglarna har man inte lika bra uppsyn över vad 

det är som sker med lastbilen inne i varuhuset när man backar. Det handlar alltså mycket om att 

lära sig hur man tänker; organisation och planering.  

 

- De e bara å köra, allt handlar om rutin! är en fras som flera av deltagarna i 

undersökningen uttalar. 

 

Vid observation av J i simulatorn glömmer han hela tiden vad han ska göra under 

träningspasset; att titta i speglar, växla upp och samtidigt trycka ner kopplingen, vilket körfält 

han ska vara, att växla ner, när han ska trycka ner tummen för att använda splitten etc. J kör fel 

väg och glömmer att svänga vänster, han fick plötsligt in 1:an istället för 4:an vid växling, han 

byter omotiverat körfält... han blandar ihop allt som han ska göra, glömmer, och missar sig 

igenom träningspasset. I slutet av passet ska han parkera. Det är meningen att han ska backa in i 

parkeringsrutan. Men när han ska backa så svänger han runt istället. Problemen kommer när han 

ska göra flera saker samtidigt, växla samtidigt som han närmar sig en rondell där han ska 

svänga, blinka, byta fil och hålla kontroll på andra trafikanter. För att lära sig behöver han träna 

sitt lugn och tillåtas att göra misstag för att få in rutiner säger läraren.  

 

Läraren: Du behöver högre uppmärksamhet. Ha koll på omgivningen, rödljus till exempel, 

växlar börjar bli bättre... Du måste bli säkrare, släppa växelspaken. Titta på placeringen, 
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du ska vara i mitten. Tänk på placeringen av bilen. Lägg dig i vänster körfält direkt. Du 

körde mot gult... Varför blir det så här?  

 

J: Jag måste koncentrera mig?  

 

Läraren: Du är för koncentrerad på växelspaken. Du behöver bättre planering. Du Måste 

ha med dig att det kan bli rött när du kommer fram! Kontroll! Planera dig bättre!  

 

Jag frågar J om simulatorpasset han just kört. 

 

J: Växel är det lite problem med, säger J, jag behöver kunna det för att klara övningen. Jag 

missade att svänga eftersom det var för sent att svänga då. När läraren sa att jag måste 

kolla av speglarna så blev det bättre, tänker för mycket på växling innan och då glömmer 

man. Jag missade parkeringen för jag tänkte på ett annat sätt, trodde att jag skulle parkera 

på en annan plats. 

 

Observationen ovan är ett exempel på hur deltagare som ännu inte hunnit få rutin i körningen 

hindras från att lyckas med sin körning genom att, till exempel, växelspak kräver för mycket 

uppmärksamhet för att de ska kunna uppmärksamma annat, som exempelvis trafiken, miljön 

och omgivningen. Detta visar att innan man fått in de nödvändiga grundläggande rutinerna är 

man hindrad från att utföra andra övningar framgångsrikt. Även under observationen av Ms 

körning blev det mycket koncentration på växelspak och då glömde han bort att han skulle 

svänga. Detta är något som är ett tecken på att man inte fått in rutiner. På grund av detta glömde 

han att titta i speglarna och började svänga lite för tidigt. 

 

Läraren: Ta det lugnt så att du inte glömmer att titta i speglar, även fast du har mycket 

annat att göra, måste du komma ihåg speglarna. Om man är ovan kan man lätt hamna för 

nära trottoarkanter eller på mittlinjen, när man glömmer att titta i speglarna. 

 

Observationerna av J och M visar vilken betydelse rutiner har för färdigheten att köra. Innan 

man fått in rutiner är körningen förvirrande och allt blandas ihop. Mycket tid och 

uppmärksamhet måste gå till sådant som, för mer vana tränande, är självklart.  

 

I intervju berättar H att han tränat på växling och speglar. Nedan följer ett utdrag ur intervjun: 

 

Jag: Vad har du tränat under detta pass? 

 

H: Växling och speglar och rutiner, det gäller bara att få rutin … 

 

Jag: Vad tror du att det berodde på de gånger då du misslyckades i övningen?  

 

H: Ovana vid simulatorn. De tar ett tag innan man förstår bilden i simulatorn. 

 

Jag: Vad tror du att det beror på när det går bra i träningen? 

 

H: När det går bra handlar det om planering som fungerar.  
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Jag: Hur kom det sig att du körde för fort vid flera tillfällen? 

 

H: Det är svårt att bedöma hastigheten i simulatorn, det var därför. Men det är bara att 

köra, det är bara vana och allt handlar om att få rutin. När det är flera moment samtidigt 

hamnar man lätt lite tokigt, men om det bara är placering att tänka på går det oftast bra. 

När det blev för mycket växla glömde jag bort att svänga och för mycket koncentration på 

växelspak gjorde att jag glömde spegel, jag måste ta det lugnt så att jag inte glömmer att 

titta i speglar även fast det är mycket att göra. 

 

Vid observationerna visar det sig att de deltagare som inte har så mycket tidigare erfarenhet av 

lastbilar och är ovana vid körningen, inte har kommit lika långt i utbildningen som de som har 

suttit med sina föräldrar i lastbil sedan de var små. Detta gäller inte bara träningen i den fysiska 

miljön, utan även i simulatorträningen. Det verkar som om lastbilserfarenhet har större 

betydelse för träningen i simulatorn än datorspelserfarenhet. De ovana har fullt upp med att 

koncentrera sig på att komma ihåg allt de ska göra; växla, speglar, blinkers, rödljus, hastighet, 

placering. De har ännu inte skapat sig rutiner för vad det är som ska göras och när. Det är 

mycket som ska hållas i minnet och ofta flera handlingar som ska utföras på samma gång. En 

del är inte heller vana vid instrumenten och dess placering. Flera av de tränande nämner 

skapandet av rutiner som det mest effektiva användningsområdet för simulatorn. 

 

P: Simulatorn har man mest nytta av när man ska lära grunder i början; växling, 

manövrering, miljökörning, backning till exempel. 

 

Och det är då de flesta tycker att de har som mest nytta av simulatorn. Att de inte lyckats få in 

rutiner hindrar dem i deras körning. Även om de har B- körkort, är det mycket som de måste 

lära sig, som är annorlunda än i en vanlig personbil, som till exempel växelsystemet som har 

både låg och hög 3, 4, 5 etc. I växlingen är också en knapp som kallas splitten inblandad och 

som måste tryckas ner för att komma åt alla växlar, eftersom det finns så många olika 

växelnivåer. Att mängdträning är viktigt för att nöta in rutiner uttalas av både tränande och 

lärare. Observationerna visar att ju mer de tränar ju mer vana blir de, och när de till slut har 

kontroll över det som de ska göra, och kommer ihåg när och hur det ska utföras, får de tid att 

träna även andra moment som till exempel precision. Det är då de upptäcker även andra 

användnings områden för simulatorn. När växlingen hindrar en för att man har fullt upp med 

den så att man inte kan tänka på annat, blir körningen besvärlig, kantad av misslyckanden och 

misstag. Här är ett utdrag från observation: 

 

Läraren: När du känner att växelspaken fungerar kommer de att gå lättare för dig.  

 

J: Riktig lastbil är mycket lättare än simulatorn… man måste till exempel svänga mycket 

extra när man svänger i simulatorn, fast vägen känns mindre … och speglarna är mycket 

lättare i verkligheten … 

  

Vid intervjutillfälle med Å berättar han om hur viktigt han anser att mängdträning är och vikten 

av att ha rutiner. Å anser att simulatorn är bra för mängdträning och att träna specifikt det som 
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man har svårt för. Till exempel växling och när man ska titta i speglar är bra färdigheter att träna 

i simulator anser han. 

 

Å: Man glömmer lätt bort längden på fordonet om man är ovan och slarvar då lätt, och det 

händer lätt att man glömmer att titta i speglar om man inte tränar upp en vana. När det är 

flera moment samtidigt hamnar man lätt lite tokigt. Men om det bara är placeringen att 

tänka på blir det oftast bra. 

 

I början är det svårt att komma ihåg allt som ska göras, när de vet att de glömmer känner de sig 

stressande. Lastbilen är lång, 9 meter. Mitt i ett sammanhang, som handlar om det som tränats i 

träningspasset, säger P följande: 

 

P: Det tar ett tag att komma på hur man ska manövrera fordonet, ännu svårare är det att 

köra med släpvagn. Man behöver veta hur man manövrerar ekipaget. Man måste tänka på 

att man har ytterligare ett fordon till att hantera när man kör med släp. Man måste veta hur 

det reagerar och svänger. Det tar ett tag innan man kommer underfund med hur det 

fungerar. För detta behövs mängdträning och övning om och om igen.  

 

Vid ett tillfälle fick jag möjlighet att följa en tränandes träning under flera pass och såg då 

tydliga framsteg. K har aldrig kört släp förut, varken i verklighet eller i simulator, bara med 

elbilen. Träningen att köra med elbilen, (som skolan har ute på gården och som också har släp 

som går att koppla på) har betydelse för denna övning menar K, som tycker att han haft nytta av 

den. När K kör kommer han ofta över mittlinjen, han kör framåt igen, kommer nära mittlinjen, 

kör in mot kanten, kommer snett vid gräset, back igen, vrider in höger, svänger vänster.  

 

Läraren: Hämta hem! Backa om! Du har slappnat av för mycket. Det gäller att hitta rytmen. 

Att ha tempo. 

 

Han kör framåt, gör om. Övningen går på tid. 

 

Läraren: Du måste vara med i speglarna!  

 

Läraren påminner, om och om igen, om alla nödvändiga moment. Den tredje turen verkar det 

som om K har förstått någonting. Då går han bara in i hytten och sätter sig, backar och parkerar 

direkt. Det blev en perfekt parkering. Utvecklingen var så markant. 

Vid min fråga om vad det berodde på sa han: 

 

K: Jag tog det lugnare och fick tid att tänka. Hade gjort övningen ett par gånger så nu kom 

jag på hur det skulle gå till… 

 

Läraren: Han hittade koden till hur han skulle hantera bilen. Vid tredje försöket kände han 

sig trygg. Han hade gett sig själv tid att tänka och funderat ut hur det fungerar. Då kom han 

på hur han skulle hantera bilen. När han känner att han vet hur han ska hantera bilen tar 

han kommandot över den. När han känner att det är han som bestämmer och att han kan 

hantera situationen blir det roligt… 
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Jag: Jag såg hur han lyste upp. Han blev modigare och utstrålade att han kan... 

 

K: Får jag prova att backa i korsningen. Jag vill köra igen! Jag vill köra på gatan! 

K är exalterad, det märks att han har kul. 

 

Jag: Hur gick det här till? Är det någonting du kommit underfund med? 

 

K: Jag funderade riktigt ordentligt hur det fungerar… 

 

 

5.1.5. Oväntade händelser 

 

Vid frågan om vad de anser om träningen av oförutsedda händelser framkommer flertalet 

åsikter: 

 

L: I simulatorn kan man utsätta sig för olika situationer som kanske inte uppkommer så ofta 

i verkligheten.  

 

Å: Det är sånt som händer när man minst anar.  

 

P: Det kan vara enda chansen att träna det innan det händer på riktigt. Man startar då bara 

ett program och så kommer det... 

 

L: Man har nytta av att träna i säkrare miljö och det är miljövänligare i simulatorn. 

Samtidigt måste man kunna hålla lugnet utan att stressa upp sig, och tänka på upp och ner 

växling. 

 

Under observationen tränar L körning på landsväg och avfart till motorväg. Övningen innebär 

körning på landsväg, motorväg, växling, trafikrytm och flyt. Detta moment hade han tidigare 

tränat 5-6 gånger berättade han. Han möter en motorcykel, blinkar och kör om. Sedan kommer 

han till en rondell och sedan åter landsväg. Lastbilen efter stressar på nära, moped åker förbi, 

och sedan blir det dags att köra ut på motorvägen. Han ökar farten, växlar upp, och kör ut på 

motorvägen. Där efter får han köra raksträcka på motorväg ett stycke. Under färden hörs sirener 

och en brandbil närmar sig i motsatt riktning. Plötsligt börjar han få ont om bränsle och han kör 

av motorvägen för att svänga in på en bensinstation. På detta sätt sätts L i en oväntad situation 

direkt, som nu kanske inte längre var så oväntad efter flera försök. Men simulatorn spelar inte 

upp exakt samma scenario varje gång, händelserna växlar, motorcykeln dyker inte alltid upp på 

samma plats. Övningen handlar om uppmärksamhet och planering. Att vara beredd på att 

någonting kan hända innan det händer.  

När man frågar L om hur simulatorpasset gick klagar han över skillnader vid körning i den 

fysiska lastbilen och simulatorträningen. 

 

L: Snurrigt! 

 

Jag: Vad menar du med snurrigt? 
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L: Ovant, sladdrigare än i verkligheten. Det finns ingen känsla... Lastbilen efter stressade 

på alldeles för nära... var inte beredd på… en brandbil… buss… moped… Pedalen är som 

en fjäder, det finns ingen känsla… Det känns inte verkligt…  

 

Läraren: Du behöver planering… 

 

När L säger att det var snurrigt menade han inte att han var bokstavligt snurrig utan mer 

förvirrad, att det var svårt att organisera sig och hålla uppsikt tolkar jag hans resonemang. Han 

var inte förberedd på vad som skulle hända, han blev lite ställd i de situationer som uppkom och 

visste inte hur han skulle handla eller hur andra trafikanter skulle agera. Det tutade bakom 

honom samtidigt som han planerade att svänga ut på motorvägen, det var trafik i vägen och han 

måste vänta in rytmen. Då gäller det att titta i backspegeln, hålla avstånd. En buss kom bakom 

och man tror att den vill köra om, men innan dess hinner han svänga av.  

 

Andra körningen testar han lite mörkerkörning och att blända av. Han kör på en raksträcka och 

sedan återgår han till att köra i ljus, men då börjar plötsligt regnet att falla. Det blir dimma. Det 

går att ställa in alla möjliga oförutsägbara händelser, till exempel punktering, broms bort fall 

och så vidare, och detta kan läraren själv bestämma och ändra utan att eleven vet någonting i 

förväg. Plötsligt händer det bara någonting som han inte räknat med. 

 

L: Man märker att det inte är riktigt. 

 

Läraren: Det är inte riktigt, det är en simulator.  

 

L berättar att han har övningskört mycket i riktig lastbil, och haft praktik 10-12 veckor. Han 

berättar att han började från noll i simulatorn, utan att ha kört lastbil tidigare. 

 

L: Landsväg fungerar bra, man behöver inte bege sig långa vägar för att övningsköra, utan 

spar tid på att bara gå ner här.  

 

Det betyder att man kan träna oftare och på så sätt mängdträna för att bli van och få in rutiner. 

Man utsätter sig inte heller för risker när något oväntat händer om man inte lyckas reagera i tid. 

Det kan finnas situationer som aldrig uppkommer vid verklig körträning och som man därför 

inte får möjlighet att träna innan det inträffar i verkligheten, om man inte tränade det i simulator. 

Sedan inträffar det plötsligt någon gång, då man absolut inte är förberedd och aldrig fått erfara 

problemet innan. Detta kan orsaka panik, problem med hur man ska lösa problemet och mycket 

obehag och risker. Där är simulatorn till stor nytta och en möjlighet till erfarande. När något 

sedan händer i verkligheten har man erfarit det tidigare, vet hur man kan reagera och man har 

hunnit tänka ut olika lösningar och testat dem i simulatorn, man känner igen problemet. Den 

spar också tid, som de tränande nämner. Det är ett större företag att komma i väg med lastbilen 

och övningsköra, till simulatorn kan man smidigt slinka ner och träna några minuter. Att träna 

oväntade situationer är ett användningsområde där många deltagare nämner att de har nytta av 

simulatorn och upplever den som användbar. 
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5.2. Körträning i fysisk miljö 

 
Observationer av körträning i fysiskmiljö ägde rum torsdagen den 21 januari och fredagen den 

12 februari, 2010. Vid de första observationerna är vägarna är inte så sörjiga, men det är höga 

snövallar på sidorna om vägarna vilket gör att vägbanan blir väldigt smal.  

Vid det andra observationstillfället täcks vägarna av sörjiga spår, dessutom finns höga snövallar 

vid vägbanan som tar upp en stor del av körbanan på sidorna. Det blir extra svårt att manövrera 

den långa lastbilen. Det är olika lärare med vid de två olika observationstillfällena. Passen är ca 

45 min per deltagare.  
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Figur2. Körträning i fysisk miljö 

Denna figur visar resultatet av undersökningen i den fysiska miljön och svarar på frågan: Vad 

erfar de? Det visade sig att man i den verkliga miljön var tvungen att se till helheten. Man erfor 

träningssituationer där det handlade om interaktion, uppmärksamhet, närvaro i stunden, tempo, 

konsekvenser av handlande, att bemästra miljön med väder och vind, att göra flera saker 

samtidigt etc. I den fysiska trafiken var det viktigt att allt gick undan och det fanns ingen tid för 

detaljer. 

 

 

5.2.1. Helheten, tempo och att flyta med i trafiken 

 

Läraren: Träning i att vända i korsning innebär mer bråttom än att det ska vara snyggt! 

 

Snön påverkar körningen mycket och de smala körfälten gör körningen mer problematisk än 

körning under snöfria förhållanden. Problemen uttrycks tydligt av både lärare och tränande då 

det mesta i träningen handlar om snön och de problem den orsakar en sådan dag. Detta tar bort 

möjlighet till fokus på detaljer. För de tränande gäller det att komma undan snabbt för att inte 

bli ett hinder i trafiken och att inga olyckor ska inträffa. Att ha uppsikt över andra trafikanter 

och fotgängare som plötsligt korsar vägen är också ett huvudmoment i träningen. 
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Detta är ett utdrag ur observationen av S:  

 

Läraren: Kör förbi korsningen. Lägg i backen och backa in på vägen till höger för att 

vända.  Tänk på speglarna. Följ kanten, fladdra med blicken i mellan. Ta vänster. Det 

viktiga är inte att det blir snyggt, det ska gå undan så att du blir klar. Det är viktigt med val 

av korsning. Det ska vara bra sikt. 

 

S svänger till höger. Snövallar på båda sidor gör den smala vägen ännu smalare. Väggupp och 

människor som korsar innebär krav på låghastighet och god uppsikt. Det blir mycket trångt vid 

möte med annat fordon. Han kör till vägen tar slut, svänger till vänster, det är fortsatt smal väg. 

S hamnar med lastbilen i snön, han tvärbromsar. 

 

Läraren: Gör en utsväng om styret, backa in! Vad hände här? 

 

S: Glömde bort snöhögen, den var större än jag trodde att den var.  

 

Läraren: Hur ska du göra för att göra rätt?  

 

Läraren: Försök följa lika långt avstånd hela vägen, det blev en äppelsväng, räta upp bilen 

tidigare. 

 

En traktor ska in på vägen där S står med lastbilen. S blir stressad och fastnar med lastbilen 

igen, tvärs över vägen... backar igen, och igen men kommer inte loss. 

 

Läraren: På den igen! 

 

 Då lossnar det. S kör till en ny korsning. Där är det meningen att han ska göra en ny 

vändning, backar in till höger. 

 

Läraren: Följ med korsningen, räta upp bilen, stopp, ingen anledning att rulla mer än 

nödvändigt.  

 

Det blir ryckigt. 

 

Läraren: Gör om samma sak på andra sidan vägen. I med backen. Lägg om styret. Räta 

upp. Tillbaks, sväng in så att vi inte går över i andra snöhögen, vänster över vägen.  

 

När en bil blinkar och ska in på planerad väg avbryts övningen. 

 

Observationer i den verkliga fysiska miljön visar att träningen när man kör i den verkliga 

trafiken handlar mycket om helheten, att ha översikt och konsekvenser av handlande. Det är 

bökigt med de stora snömassorna på var sida om vägen. Man får erfara den fysiska verkligheten, 

det som inträffar när man fastnar i en snöhög och försöka att lösa problemet hur man ska ta sig 

loss. Känna stressen när andra bilar står och väntar på att man ska komma undan. 
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När R kör sitt pass under observation är det höga snövallar längs vägarna och sikten är dålig. 

Det är också problematiskt vid möten på den trånga vägbanan. Vid ett par tillfällen blir det möte 

med buss på den smala vägen, och en gång möter de en långtradare, det blir mycket snävt. 

Lastbilen kommer väldigt nära buss i höger kant. Här är utdrag ur observationen: 

 

Läraren: Lite kaxigt att köra så nära en buss när det finns plats till vänster. 

 

R: Men vägen är så smal, det finns inte plats, vill inte köra in i mötande trafik 

 

Utdraget ur observationen visar på hur otillgänglig körningen verkligen är, det finns plats till 

vänster uttrycker läraren, som är en van lastbilschaufför, medan varken jag eller den tränande 

uppfattar någon plats åt något håll. Vägbanan är sörjig och det är lätt att slira till. Detta innebär 

träning i placering, uppmärksamhet och närvaro, men det gäller att lyckas, det finns inga 

marginaler för att göra ett misstag. Även självförtroende, vana, förmåga att känna sig trygg i 

situationen och att lita på sig själv har betydelse för hur man hanterar momenten, drar jag som 

slutsats efter att ha lyssnat till dialogen som läraren och den tränande för. 

 

5.2.2. Interaktion i trafiken 

 

I den fysiska miljön går det inte att bortse från övrig trafik, därför handlar träningen mycket om 

interaktion med andra trafikanter. Observationer visar att man tränar samspel med trafikanter 

och att flyta med i trafiken. Detta är någonting som dominerar situationen på grund av 

olycksfallsrisker och på så vis kommer andra träningsmoment i skymundan. 

 

Läraren: Du är en risktagare.  

 

Människor korsar vägen. S är ute med lastbilen. 

 

Läraren: Det gäller att hålla låg hastighet, avstånd, inte köra för nära människan, dels för 

att det är obehagligt för människan, men också för att det innebär en risk att köra nära. 

Det kan hända att någon halkar och man måste följa upp i backspegeln och ta reda på vad 

som har hänt… Oskyddade trafikanter mot lastbil går ofta väldigt dåligt... Man kan inte 

bara räkna med att det ska gå bra för att det brukar göra det. 

 

 

S upplevs som slarvig i trafiken, han kör snabbt, kollar inte av och kör för nära andra trafikanter 

och fotgängare. Han har inte tränat mycket i simulator utan mest övningskört i trafik. I intervju 

pratar S om att han behöver simulatorträning. Han har en positiv attityd till simulatorträningen. 

Nu verkar han anse att där han befinner sig i träningen just nu behöver han den träning som 

simulatorn innebär. Det verkar som om han känner till vad simulatorträningen har för effekt på 

honom. I simulatorn är det svårt att träna interaktion med andra trafikanter eftersom 

trafikanterna inte reagerar på varandra. Däremot kan man träna noggrannhet, rutiner och 

precision, och om S tränar precision så att han vet hur han kan göra och får bättre rutiner, 

kommer han antagligen att känna sig tryggare i trafiken.  
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S rullar fram, i denna övning behövs närvaro och uppmärksamhet i miljön. Det handlar också 

om hastighet, speglar, växling och placering. Sitter rutinerna där de ska kan den tränande ägna 

mer tid till uppmärksamhet. Det är inte så sörjigt på vägen men höga snövallar.  

 

 

Läraren: Titta i speglar, sänk hastigheten, gör växelval, blinkar, bra uppmärksamhet, 

jobbar bra med speglar...  

 

S: Det är för att B (simulatorläraren )har tjatat på. Färden är hoppig, bökig och ryckig. 

 

Läraren: 6: an låg, miljökörning, sänker bränsleförbrukningen, bättre för miljön, gillar att 

du kollar överhänget varje gång. Du har blivit jätte, jätte duktig, hänt massor sedan sist ... 

 

S: Jag kommer bara ihåg att tänka på allt du sa. 

 

Läraren: Lägg in splitten.  

 

S kommer fram till ett rödljus. 

 

Läraren: Växel, rakt fram, du växlar för fort. Tryckluften gör att du växlar, växellådan 

hinner inte med, säg hundratre i mellan... Rödljus slår om till grönt. Skär däcken in så du 

får snö på fel sida däcken är du chanslös, sänk hastigheten.  

 

Där missade S högerregeln. 

 

Läraren: Håll så låg hastighet så att du kan stanna, högre växel, 5an hög.  

 

S kör på en smal väg, när det blir möte blir S lite orolig, vilket han visar tydligt genom 

kroppsspråk, flamsighet och känslouttryck. 

 

Läraren: Vi kommer först och ska köra först, i med 4: an.  

 

Därefter blir det möte med en buss på den smala vägen. 

 

Läraren: Vi först! Titta i speglarna, ligger jätte mycket för mycket åt höger. 

 

S: Det är ju bara för att man inte vill köra in i någon.   

 

 

I denna observation iakttas hur mycket det är som den tränande behöver tänka på, hur svårt det 

kan vara att komma ihåg allt i början och samtidigt hantera det som sker runt omkring om man 

inte fått rutin på det som ska göras. Under körträning i fysiska trafiksituationer tränar deltagarna 

tempo, att strömma med i trafiken och att ha närvaro. De erfar verkliga fysiska trafiksituationer, 

erfar känslan av att köra ett långt fordon och tränar avståndsbedömning. De erfar konsekvenser 

av handlande och hur man löser dem. De kör i stressiga trafikmiljöer, med tät trafik och mycket 

människor i rörelse i området. De tränar interaktion och hur de måste tänka för att lösa problem 
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och fatta rationella beslut. Det handlar mycket om uppsikt, att uppleva konsekvenser av 

handlande och att se svårigheter med miljön och situationer som uppkommer. Att manövrera det 

långa fordonet, göra flera saker samtidigt; hålla uppmärksamhet uppe på väglag, trafikanter och 

fotgängare, interagera i trafiken, och komma ihåg växlar, blinkers, speglar etc. på samma gång. 

Skillnaden från simulatorn är att det händer mycket i omgivningen hela tiden, man är mitt i en 

aktiv trafikmiljö med mängder av oförutsedda händelser, och att det då inte går att fastna i 

detaljer och att göra om. Lärarens roll i träningen i den fysiska trafiken handlar mer om att 

skapa lugn än den gör i simulatorn. I den fysiska trafikmiljön förbigås detaljer. Vad som tar 

mycket plats i diskussionerna mellan lärare och tränande är brist på uppmärksamhet, att man 

inte lämnat företräde, inte är tillräckligt försiktig vid skolbuss, placering och planering med 

fokus på uppsikt och interaktion i trafiken. Även miljömedveten körning diskuteras. Verktyg 

som används blir språket, kulturen hem i från, rutiner, hemtamhet, igenkännande, lugn, 

självsäkerhet, intresse, meningsskapande, attityd, motivation, men också alla reglage i 

lastbilshytten som växelspak, broms och backspeglar.  

 

 

I utdrag från en observation av M kan man ta del av hur miljön sätter hinder i körningen för den 

tränande. Snövallar, människor, vägarbeten etc. blir hinder i träningen och försvårar möjligheten 

att gå in på detaljer i körningen. Det gäller mest att komma undan andra trafikanter och att flyta 

på i trafiken, så gott det går: 

 

När M lagt in växeln kör han ut från busshållplatsen och rakt fram. Snön gör att placering blir 

riktigt omöjligt, man kan inte placera sig perfekt. När han kör förbi en skolbuss saktar han in 

men får kritik för att han inte håller tillräckligt avstånd och uppsikt när han passerar skolbussen. 

Han kommer till en rondell. 

 

Läraren: Planera ner hastigheten. 

 

Rödljuset slår om till grönt innan han behöver stanna. 

 

Läraren: Titta i både vänstra och högra spegeln. Jämför referenspunkt med spegeln för att 

få en uppfattning om var du är. 

 

Passet som M kör innebär mycket rondeller, livlig trafik, mycket människor i rörelse och 

problem med snön. 

 

Läraren: Du gnuggar höger kanten mot snövall. 

 

M: Jag tycker att jag gnuggar vänster kanten också.  

 

Läraren: Längre ut till vänster! Svänger vänster i rondell. 

 

Läraren: Tänk på placering. Svänger höger, sedan rakt fram. Fundera på placering.  

 

Fotgängare korsar. 
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Läraren: Tänk på placering. 

 

Fotgängare korsar igen. 

 

Läraren: Kör inte för nära snövallarna,. 

 

Fotgängare med barnvagn korsar vägen, M växlar, kör in i rondell.  

Läraren: Ligg mer till höger, fundera på i vilken fil du kör.  

 

Passerar ett vägarbete, grävmaskin som gräver i vägbanan. 

 

 

5.2.3. Erfarenhet och rutiner 

 

De deltagare som har lastbilskulturen med sig hemifrån uppträder som om de känner sig hemma 

i situationer som uppkommer och de upplevs som självsäkra i lastbilshytten, de känner till alla 

instrument och moment utan och innan. De som inte har lastbils erfarenhet har fullt upp att 

komma ihåg, splitten, växlingen, blinkers och alla moment som de ska tänka på. De som har 

erfarenheten ser momenten mer som naturliga eller självklara och behöver inte tänka efter för att 

komma ihåg vad som ska göras. Efter att ha sett så många gånger hur deras pappa gör, vet de 

vad som ska göras. Detta ger dem ett försprång och gör att de kan koncentrera sig på andra 

svårigheter som dyker upp. De utvecklas snabbt då de inte behöver tänka på vad de ska göra här 

näst och behöver inte hålla massor av saker i huvudet, som de som inte har erfarenhet av yrket 

måste göra. Detta pekar på vikten av rutiner. När man inte fått in rutiner hindrar det också resten 

av körningen. När vanliga handlingar inte sker automatiskt utan tar uppmärksamhet och 

koncentration från interaktion med andra trafikanter och uppsikt, skapar det problem för den 

tränande. Detta visar sig tydligt under observationer av körträning och lärarens feedback till den 

tränande. Ungefär 50 % av de studerande på skolan har enligt lärare en förälder som arbetar som 

lastbilschaufför. Detta tycks ha betydelse för deras lärande. De utstrålar entusiasm och kastar sig 

över uppgifterna med stor energi. De pratar mycket om sina pappor och saker som de sagt eller 

gjort. Det är tydligt att de har ett stort intresse för det yrke som de håller på att utbilda sig till. 

Under träningspass uppträder de avslappnat och hemtamt, både i trafiksituationer i fysisk 

lastbilskörning och simulator. De är vana vid miljöer och artefakter. Simulatorhytten är identisk 

med en lastbilshytt. De vet var de olika instrumenten sitter och när de ska användas, detta är 

något som de erfaret sedan de var små, de har suttit med i lastbilen ofta. 

 

 

6. Sammanfattning av observationer 
 

Undersökningen visar att skillnaden mellan simulatorpassen och träningspassen i fysisk miljö är 

att man huvudsakligen tränar olika saker och därmed erfar olika sorters situationer och 

träningsmoment. Under simulatorpassen erfars mest träning i detaljer, precision och rutiner, 

medan träningen i den fysiska miljön mer handlar om träning i interaktion med trafikanter, 

uppsikt, översikt, risktänkande och konsekvenser av handlande. I simulatorn kan man i lugn och 
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ro gå in på detaljer och träna om och om igen till perfektion, medan det i den fysiska miljön 

handlar om att stressa på, för att inte vara i vägen i trafiken. 

 

Någonting av det viktigaste i träningen, både i simulatorn och i den fysiska trafikmiljön verkar 

handla om skapandet av rutiner. De tränande övar om och om igen. I simulatorn går det att 

skapa exakt likadana händelser och exakt likadana moment han nötas in. I den fysiska 

trafikmiljön blir situationerna aldrig exakt likadana, men momenten som repeteras handlar om 

samma sak. De verktyg som används i träningen i de olika miljöerna handlar mycket om 

tidigare erfarenheter, identitetsskapande, igenkännande, kommunikation och reflektion. I den 

fysiska träningen handlar det också om interaktion med andra trafikanter. Det handlar om att se 

hur de agerar och att härma efter, läsa av vad som väntar eller att svara mot de agerande 

medtrafikanternas handlingar, någonting som inte fungerar så bra i simulatorn och därför blir 

kommunikationen och dialogen mellan lärande och lärare så viktig i simulatorns övningar. Där 

behöver den bristande interaktionen med trafikanter kompenseras genom lärarinstruktioner, 

diskussion om möjligt handlande och konsekvenser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tidigare erfarenheter visade sig ha stor betydelse för deltagarnas lärande, både i simulatormiljön 

och i den fysiska trafikmiljön. Igenkännandet av situationer, miljöer och verktyg påverkade de 

lärande positivt på så vis att de visade en avslappnad och hemtam attityd. De som var vana vid 

lastbilskulturen hade ett försprång i sitt identitetsskapande och därmed också meningsskapande. 

De här lärande visade ett större intresse för träningen och hade mer energi till att utföra 

uppgifterna. De lever med lastbilsyrket på ett annat sätt än de andra deltagarna, eftersom de 

tycks ägna väldigt mycket tid till lastbilsdiskussioner hemma och har så gjort sedan de var små. 

Att de har möjligheten att repetera och reflektera genom dialog, inte bara med läraren under 

uppföljningssamtalet och kamrater i skolan, utan även i hemmet, verkar vara till fördel för dem 
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och ge dem ett försprång i sitt lärande.  

Även de som hade datorspelserfarenhet verkade ha en fördel av sina erfarenheter i 

simulatorträningen. De som hade datorspelsvana hade lättare att förstå simulatorbilden och 

kunde där med se både fördelar och nackdelar med simulatorträningen, och uttrycka vad de 

tyckte att de hade nytta av i träningen. 

 

 

 

7. Diskussion 

Uppsatsens titel ” De e bara å köra”, är ett citat från flera olika personer som deltar i 

undersökningen. Uttalandet har återkommit från olika personer, oberoende av varandra, vid 

olika tillfällen. Antagligen syftar detta uttalande, i de flesta fall, på att man måste köra och köra 

för att få in rutiner. Jag tolkar det som; det är bara att köra mycket så att man nöter in det man 

behöver kunna. Eftersom det är det som deltagarna ägnar sig åt i min undersökning; övar om 

och om igen, både i simulatorträningen och i körträning i fysisk miljö, tyckte jag att titeln var 

passande för denna uppsats. Mängdträning för att få in rutiner är det tydligaste moment som de 

olika träningsmetoderna har gemensamt. Det som undersökningen visar är att det som erfars 

genom träning i de olika träningsmiljöerna; körsimulator och körträning i fysisk miljö, annars 

skiljer sig åt: 

• Noggrannhet, precision och rutiner i simulatorn 

• Helheten, interaktion och konsekvenser i den fysiska 

miljöträningen 

I träningen i simulator är miljön helt identisk med förarhytten på en lastbil och situationer som 

uppkommer under träningspass i de olika lärmiljöerna liknar varandra. Ändå upplevs de som två 

helt skilda sorters träning. Vad som skiljer sig är konsekvenser av handlande och sättet att utföra 

övningarna. I simulatorn skär grafiken igenom de olika objekten när de krockar, ingen skada 

sker, medan samma sorts händelse i den fysiska miljön skulle innebära en katastrof med död 

eller allvarliga skador som följd. En viktig skillnad mellan simulatormiljön och den fysiska 

miljön blir alltså konsekvenser av handling. Skillnad finns också i vad fokus ligger på i 

träningen. I simulatorn handlar det om perfektion och i den fysiska miljön om att snabba på för 

att inte hindra trafiken. Det är där som möjligen förflyttningen mellan de olika miljöerna kan 

orsaka problem. Noggrannheten går inte att överföra till trafiken om den inte sker automatiskt, i 

trafiken är det inte noggrannhet som ligger i fokus utan att flyta med för att inte hindra annan 

trafik och orsaka störningar. Detta automatiska handlande är någonting som kan uppnås genom 

mycket träning (Rystedt, 2008). Jag anser att även riskmedvetenhet skulle kunna bli ett problem 

om simulatorbeteendet tas med till den fysiska miljön. Kan detta vara ett problem som ökar med 

graden av realism? Mina deltagare i undersökningen verkar inte ha några problem att skilja på 

simulatorträning och körträningen i den fysiska miljön, två träningsmetoder som de verkar se 
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som två helt skilda aktiviteter. Men skulle ökad realism kunna få andra konsekvenser? Detta är 

ingenting som jag kan ge svar på, men frågan intresserar mig. 

7.1. Vad gör aktörer under körträning i simulator och vilka 

redskap, praktiska som språkliga, kommer till användning i 

träningen? 

I simulatorträningen agerar de lärande i en simulatorvärld. Miljön i denna värld bland 

medtrafikanter, interaktion mellan läraren och den lärande, liksom miljön i simulatorhytten med 

instrument och reglage, är verktyg för lärandet i simulatorn. Den lärande rör sig mellan den 

situerade lärmiljön under träningspassen, skolmiljön med den interaktion och kommunikation 

som sker mellan träningspassen tillsammans med andra blivande lastbilschaufförer, och 

vardagens övriga erfarande i de kulturer och diskurser där den lärande ingår, dessa är också 

verktyg och miljöer för lärandet. Erfarenhet, attityd, förståelse etc. är påverkade av det liv 

personen lever. Språket kan ses som ett levande verktyg där aktörer skapar mening (Säljö, 

2000). Detta innebär påverkan känslomässigt och attitydmässigt, men också utveckling genom 

reflektion, meningsskapande, igenkännande och förståelse.  

7.1.1.  Interaktion med simulatorn  

Simulatorn är ett verktyg, men där handlar det inte bara om att kunna hantera reglage och 

instrument i hytten eller att kunna trafikregler. Det handlar också om att kunna avläsa djup och 

avstånd i simulatorbilden. Detta är en färdighet som det verkar vara viktigt att träna på innan 

man förstår hur det ska användas. Jamsons (2003) har skrivit en rapport om att det visuella kan 

leda till den tränandes missbedömning. Denna rapport heter: Are you used to it yet? Breaking 

performance and adaptation in a fixed based driving simulator och syftar på att 

simulatorträning handlar mycket om att vänja sig att förstå bilden. Där visade det sig att de 

lärande, i min undersökning, som hade vana vid datorgrafik lättare förstod de svårigheter som 

fanns och där med var medvetna om varför vissa moment inte fungerade så bra att träna i 

simulator. Exempel på sådana moment är de moment som inkluderade avstånd och hastighets 

träning, till exempel att träna drag läge och bromsning. 

Enligt Kappé (2005) är känslan av att köra annorlunda i en simulator än i en riktig bil. Det är 

inte heller någon riktig interaktion med andra trafikanter i simulatorn, och frågan är om det 

skulle gå att utveckla detta och om det skulle vara intressant. Om man anser att man behöver 

träna interaktion med andra trafikanter i simulatorn behöver realismen utvecklas, eftersom 

trafikanterna nu lever sitt eget liv och inte reagerar på om någon kommer körande. Bilarna kan 

krocka, men bilden av de olika bilarna skär bara igenom varandra och de fortsätter att köra åt 

var sitt håll. Men det finns också en möjlighet att låta de olika miljöerna; simulatorn och den 

verkliga trafiken vara två helt olika miljöer, som inte är exakt lika, men som kompletterar 

varandra och där man tränar olika saker som man kan ha nytta av i kombination av varandra. I 

simulatorn kan man träna om och om igen. Som jag ser det är exakt realistisk simulering inte 

nödvändig för detta och kanske är det till och med bättre att ta ett steg tillbaks i frågan om 

strävan efter total realism. Kellin (2003) diskuterar i sin avhandling möjligheten att använda 3d-
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glasögon i simulator för att uppnå bättre realism. Men jag kan inte se att realismen i 

körträningen behöver vara realistisk till den grad, utan att detta istället skulle kunna skapa 

problem om de olika träningsmiljöerna blev för lika och blandades ihop. Kellins undersökning 

handlar om militärträning och kanske är behoven annorlunda inom detta område där simulerade 

trupper ska ha rusat mot stup, fallit ner och dött under simulatorträning. Detta för att de inte 

kunnat bedöma avståndet till branten.  

7.1.2.   Handling i simulatorn 

Lindberg (2003) definierar praktik som handling, individuell eller kollektiv men alltid situerad i 

ett kulturellt sammanhang. Mänskliga handlingar är alltid situerade i sociala praktiker där 

individen handlar utifrån sin kunskap och den erfarenhet som han har. Individen utför 

handlingar efter sina medvetna eller omedvetna uppfattningar om vad som krävs, tillåts eller är 

möjligt inom den verksamheten där han agerar (Säljö, 2000).  

Lärande handlar då om att bli delaktig i kunskaper och färdigheter och där efter ha förmågan att 

bruka dem på ett produktivt sätt inom den sociala praktiken där aktören handlar (Säljö, 2000). 

Genom att skaffa sig tillgång till olika kontextualiseringar av händelser eller företeelser får vi se 

olika ageranden och uppfattningar, där igenom också möjlighet att se hur de förstås i olika 

miljöer och verksamheter där man agerar (Säljö, 2000). I ett sociokulturellt perspektiv ingår 

individer i samhälleliga och kulturella kontexter, institutioner, diskurser och praktiker. Dessa 

innebär erbjudanden till meningsskapande och olika sätt att se. Enligt Wenger (1998) innehåller 

även praktiker, kulturer etc. underförstådda relationer, tysta konventioner, icke formulerade 

regler för handling, underliggande förmodanden och gemensam syn på världen som styr vårt 

handlande. Vi påverkas av de sociala praktiker där vi ingår liksom av våra tidigare erfarenheter. 

Följande dialog är från en observation i simulatorn: 

 

Läraren: Du verkar ringrostig, du har inte kört på länge … 

 

A: Körde riktig lastbil i torsdags. 

 

Läraren: Du måste börja använda speglarna mer och ha koll på bakändan. Du är 

omväxlande bra placerad och för nära mittlinjen. Följ upp med speglar. Du avvaktar lite, 

behövs lite mer planering. Ligger ofta för nära mittlinjen av körfältet ... 

 

A: Det är inte som på riktigt, det är mycket lättare i verkligheten. 

När de tränande misslyckas i simulatorn klagar de ofta över att det inte är som i verkligheten 

och att de kör mycket bättre på riktigt. Här kan vi se ett exempel på detta. När läraren 

kommenterar de misstag A gjort och räknar upp dem reagerar A med att säga att det är mycket 

lättare i verkligheten och vill på så sätt förklara att han inte är så dålig på att köra egentligen… 

och att hans misstag beror på att simulatorn inte påminner om den körningen i den fysiska 

miljön. De verkar ofta lite generade över alla misstag de gör och vill skylla på någonting. 

Slutsatsen jag drar av detta är att det beror på att man i körning i den fysiska trafiken inte kan 

stanna upp varje gång ett misstag begås och de tränande upplever då sig själva som bättre på att 
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köra. I simulatorn är läraren på dem hela tiden, studerar deras körning i detalj och kräver att de 

ska göra om när de misslyckas. De tränande upplever då att de kör sämre i simulatorn än i den 

fysiska miljön. I själva verket kanske det inte är så, de får bara inte veta om alla missar de gör. 

Undersökningen visar att det deltagarna huvudsakligen gör i träningen i simulator handlar 

mycket om att göra samma sak om och om igen. De tränar ofta i avskalade miljöer där trafik 

plockats bort eller miljön zoomats in för att inte omgivningen ska påverka handlandet. Det 

handlar om mängdträning för att skapa rutiner, men också för att träna precision och 

noggrannhet och på så vis underlätta för den tränandes agerande. När den tränande känner igen 

situationer eller verktyg som den använder, till exempel vägskyltar, avfart till motorväg eller hur 

man kör i en rondell, är detta igenkännande ett verktyg för den tränande. De tidigare 

erfarenheterna påverkar den tränande och hur den tränande löser situationer som uppkommer 

(Rystedt, 2008). Det handlar hela tiden om att fatta beslut för sitt handlande och hur den 

handlande agerar har inte bara med den pågående situationen att göra, utan är beroende av den 

handlandes tidigare erfarenheter och identitet (Lave & Wenger, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Under observationer i simulatorn kan man se att den lärandes handlingar styrs till stor del av 

lärarens uppmaningar, men ges ibland också fritt utrymme då en tränande får försöka att klara 

av något moment utan lärarens medhjälp. I trafiken kommer sedan lastbilschauffören att bli 

tvungen att klara av situationer på egen hand. Erfarenheten får den tränande genom att träna 

mycket och ofta, genom att möta olika situationer och själv (eller med lärarens hjälp) erfara 

konsekvenser av olika handlingar. I simulatorn stämmer inte konsekvenser riktigt med den 

fysiska miljön och därför är det viktigt att den tränande är medveten om olikheterna i de olika 

träningsmiljöerna/ träningsmetoderna. När den tränande tränar i simulatorn övar han in olika 

metoder att lösa problemen som uppstår i situationer i simulatorn. Om situationer kunnat lösas i 

simulatorn med en viss metod är det lätt att ta sin metod med sig ut i den fysiska trafiken. Om 

den sedan fungerar lika bra i den fysiska miljön är inte riktigt lika säkert. Om liknande 

situationer uppstår i den fysiska miljön är det inte alltid lämpligt eller möjligt att lösa situationer 

på samma sätt (Jamson, 2003). Därför är det viktigt att kunna skilja på sina handlingar i 

simulatorn och den fysiska trafiken (Gee, 2003). Då gäller det att inte bara handla efter in övade 

rutiner, utan att vara medveten i situationen när man handlar. 

 

 

7.1.3.  Reflektion och kommunikation i simulatorträningen 

 

Under simulatorträningen är kommunikationen mellan läraren och den lärande ett viktigt 

verktyg. Läraren drar med sig den tränande framåt i övningarna genom instruktioner och 

handling 
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uppmaningar som den lärande följer. I simulatorn får lärarens och den lärandes kommunikation 

en annan betydelse än i den fysiska trafikmiljön, där läraren ofta sitter tyst under långa stunder 

som i försök att skapa ett lugn eller pratar om vardagliga ting för att distrahera. Betydelsen av 

kommunikation i simulatorn antar jag beror på avsaknaden av fungerande interaktion mellan 

trafikanter i simulatorn. Den tränande har därför inte samma möjlighet att avläsa trafiken, följa 

med strömmen och lära av andra trafikanters handlande som i träning i den fysiska trafiken. I 

simulatorn märks det tydligare att det är läraren som drar den lärande framåt. Läraren 

uppmuntrar, peppar och hjälper eleverna att fokusera på det som är väsentligt. Efter varje 

simulatorpass avsätts en stund för diskussion mellan läraren och den tränande, läraren ställer 

frågor till den tränande som han får reflektera över och i dialog diskutera. De diskuterar 

händelser och handlingar. För att den lärande ska få förståelse för det han erfar är det viktigt 

med reflektion. Det är viktigt att erfarandet är meningsfullt (Hartman; Dewey, 2004), om det 

som erfars reflekteras och sedan leder till omvärdering eller omtolkning innebär detta utveckling 

och därmed ett lärande. 

 

 

7.1.4.  Meningsskapande och attityd till simulatorträningen  

 

Mening och attityd bygger på de kulturer som vi ingår i (Bruner, 1996). Vi påverkas av andra i 

vår omgivning och andra påverkas av oss. Det som erfars tas med och används igen i en annan 

situation. Vänners åsikter, attityder och vanor påverkar meningsskapandet. Man inte bara deltar 

i samtal med dem, utan deltar också i en gemensamvärld. De som erfars där används när vi 

handlar på grund av att det är det som gäller inom grupper som vi tillhör (Bruner, 1996). På så 

vis underlättas skapandet av mening och positiv attityd för dem som har vänner som är positiva 

till den träning som man gör i simulatorn. Det visade sig under observationerna att attityden till 

träningen i simulatorn var positivare hos de som spelar datorspel på sin fritid. De är vana vid 

datorgrafik och har lättare att förstå bild och avstånd då de har lättare att tänka sig in i miljön 

och se djup i bilden. De är också medvetna om svårigheten att lära sig bilden. De säger att det 

tar tid att förstå avståndsbedömning och att man, i början innan man blir van, tänker fel. De som 

inte gillar datorspel har en lite mer negativ attityd än de andra. En av deltagarna sa om 

simulatorträningen:  

 

- Det är som ett playstation spel, vad lär man sig på det?  Denna elev brukar inte 

ägna sig åt datorspel eller tv- spel på sin fritid, han gillar inte sånt, berättade han.  

 

Gestrelius (1993) menar att graden av realism påverkar meningsskapandet och därmed också 

motivationen. Han menar att högre realism skulle innebära att man känner sig mer motiverad att 

använda simulatorn. Jag tror däremot att attityden kan förbättras till simulatorn genom att inte 

ha fokus på att kopiera den fysiska miljön. Kanske är det bara positivt att bilden i simulatorn är 

färgglad och man känner sig lite som om man kör omkring i en tecknad film. Det höjer i alla fall 

humöret hos en del och de tjoar till om fula människor eller knasiga bilar som passerar. Kanske 

hjälper det dem att behålla uppmärksamheten och hålla sig vakna. Lärandet handlar också, 

enligt Wenger (1991) om engagemang och energi, någonting som de tränande verkar få när de 

upplever oväntade färger och form på det de möter i simulatorvärlden. Om övningarna är tydligt 

ut plockade ur sammanhang, in zoomade, avskalade etc. så att de tydligt visar att det inte är 

frågan om att ersätta den fysiska verkligheten utan att komplettera den med övningar som 

fungerar bättre att träna i simulator än i den fysiska miljön, då kommer också synen på 
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simulatorn som verktyg att förbättras, tror jag. På så sätt kan man lättare se det som en särskild 

träningsmetod och inte bara ett försök att återskapa den fysiska miljön med träningsmoment 

som man hellre vill göra på riktigt men inte fungerar som på riktigt. Genom att öka realismen i 

simuleringen skulle man öka transfereffekten men detta kan hämma det initiala lärandet, enligt 

Gestrelius (1993). Detta blir därför ett problem. Minskad realism där tränings moment skalas av 

och zoomas in är exempel på något som inte är speciellt realistiskt. Det ökar istället det initiala 

lärandet, men det inlärda förflyttas inte till verkligt handlande om olikheterna är för stora mellan 

inlärningssituation och verklighet menar han. Problemet vill han lösa genom att välja rätt nivå 

på realismen beroende på vilken nivå de tränande befinner sig på. Vartefter de tränande 

utvecklas vill han öka realism nivån. Själv tror jag inte alls att realismen har den betydelsen. 

Lastbilshytten är redan en identisk lastbilshytt med identiska instrument placerade som i en 

verklig lastbil. Om sedan bilden är exakt identisk med den verkliga har enligt mig mindre 

betydelse då planeringen och strukturen hur själva träningen är uppbyggd pedagogiskt och vilka 

pedagogiska funktioner och möjligheter som finns skulle kunna vara viktigare. Där delar jag 

uppfattning med Kappé (2005) som menar att de didaktiska frågorna är mycket viktigare än 

teknisk förfining av till exempel realism. Tankegången som Gestrelius har att; ju mer erfarenhet 

eleverna får, ju effektivare blir mer realistiska simulatorer i lärandet, tycks inte delas av mina 

deltagare i undersökningen, som ofta nämner att de tycker att simulatorn är till bäst hjälp i 

början innan de uppnått den erfarenhet att de kan hålla reda på allt som ska göras. 

Några av de elever som jag observerat i simulator uppvisar ett tävlingsbeteende. De observerar 

sina resultat och satsar på att få ett bättre resultat nästa gång de gör övningen. Dessa tränande 

har kommit längre än de andra deltagarna, inte nödvändigtvis på grund av att de har detta 

tävlingsbeteende. Det kan lika gärna handla om att de redan från början känner sig hemtama i 

miljön och därför kan tillåta sig att se andra möjligheter i träningen än att just utföra uppifterna. 

De har större översikt över vad som ska göras och vet hur de ska förbättra sig själva medan 

andra har fullt sjå med att komma i håg och hålla ordning på allt som ska göras. Om också 

tävlingsbeteende har påverkan på lärandet visade inte min undersökning, men det är något som 

man kan fundera över. Henrik Engström, Per Backlund och Michael Johannesons undersökning 

(2007) på Skövde högskola visar att de som hade en övning som baserades på tävlingsmoment 

inte lyckades lika bra som de som hade fria övningar där de själva kunde skapa sitt sätt att träna. 

I tävling kunde de lätt misslyckas och detta på verkade deras engagemang. Frågan är också om 

de som körde spelvarianten lärde sig någonting under övningen eller om de gjorde som de 

brittiska eleverna i historiespelet (Linderoth, 2004), tänkte mer på att vinna och samla poäng än 

bilkörningen? Både frågan om betydelse av graden av realism i simulatorträningen och hur 

underhållande träningen bör vara är viktiga frågor, men som kan vara svåra att ge svar på och 

som min undersökning inte går djupare in på. Jag har inte haft möjlighet att jämföra resultat från 

de olika träningsmiljöerna och har inte observerat samma personer i simulator som i den fysiska 

trafikmiljön. 
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7.2. Vad gör aktörer under körträning i fysiska trafiksituationer 

och vilka redskap, praktiska som språkliga, kommer till 

användning i träningen? 
 

 

7.2.1.  Interagera med trafiken i den fysiska miljön 

 

Även i träningen i den fysiska trafiken handlar det om att träna samma moment om och om igen, 

skillnaden är att i den fysiska trafiken ser momenten inte lika ut gång efter gång. Där varierar 

utförandet av momenten på grund av hur den omgivande miljön förändras och påverkar 

situationen och själva träningen. Det handlar om väderförhållanden, vägarbeten, trafikmängden 

och hur medtrafikanter agerar från situation till situation. Interaktionen mellan tränande och 

medtrafikanter påverkar situationen och gör varje situation unik. Precis samma situation 

återkommer aldrig igen. Ett viktigt inslag i träningen i den fysiska miljön är interaktionen med 

andra trafikanter. Detta innebär också en möjlighet att observera andra trafikanters agerande och 

att följa efter. På så vis härmar nybörjaren de andra trafikanternas körning. Skillnaden mellan de 

verktyg som används i simulator och fysisk trafik är förstås avsaknaden av simulator, istället 
finns där interaktionen med andra trafikanter. Denna kan fungera både som ett verktyg och ett 

hinder i träningsmomenten, beroende på vad det är som tränas och hur långt den tränande 

kommit i sin utbildning. Ofta kan den tränande förstå hur han ska agera genom att kopiera andra 

trafikanters körning och på så vis, genom att härma efter få en förståelse för situationen och hur 

man kan handla. Man kan bli en bra bilförare genom att observera hur andra gör och göra efter, 

eller att följa instruktioner, men bilkörning, liksom alla andra aktiviteter, innehåller också 

abstrakta kunskaper som inte går att observera vad de agerande egentligen gör (Säljö, 2000). 

Dessa kunskaper är inte lika lättfångade och kräver erfarenhet. Möjlighet att följa efter andra 

trafikanter och agera som dem kan bli som en trygghet i trafiken för den ovane där det kan 

behövas mod att fatta snabba beslut. Genom att se hur de andra trafikanterna agerar och göra 

som dem sker ett informellt lärande.  

 

 

7.2.2.  Handlande i träningen i den fysiska trafikmiljön 

 

För någon som inte är van kan den bökiga trafiksituationen i den fysiska miljön med snön, som 

råder under observationstillfällena, ses som skrämmande. Alla deltagare uppvisade osäkerhet 

och gjorde uttalanden som tydde på tvivel på den egna förmågan att klara av att manövrera 

lastbilen om den skulle får sladd. De är oroliga för att någon annan bil ska sladda till. De är 

osäkra på hur lång och bred lastbilen egentligen är och att de ska råka skrapa i något. Under 

observationer av träningen i trafiken, med alla de problem som snömassorna orsakar, inser man 

att detta är någonting som inte går att träna i simulatorn. Miljön, interaktionen och stressen 

skulle aldrig kunna bli den samma i en simulator, hur verklig den än skulle kunna utvecklas att 

bli. För att bli en bra förare måste man lära sig att se situationer som ska komma innan de 

inträffar. Detta är någonting som bara går att lära sig genom erfarenhet, någonting som man får 

genom mängdträning (Rystedt, 2008). Genom rutiner lär man sig att göra det som ska göras utan 

att behöva tänka efter och man får då tid över att se sig omkring och läsa av trafiken. Ju fler 

situationer man erfar, ju mer medveten om fler möjliga situationer som en situation kan leda till, 

ju säkrare känner man sig. Till slut lär man sig att se vad som skulle kunna hända innan det 
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händer. Men man kan inte heller ta förgivet att alla människor ska handla på samma sätt som de 

vanligtvis brukar, man kan inte blint följa rutiner och vanor. Därför är det viktigt att vara 

medveten om det oförutsedda (Kellin, 2003). Detta kan man lättare bli genom att träna samma 

moment mycket, om och om igen. 

 

 

7.2.3.  Kommunikation och reflektion körträningen i den fysiska miljön  

 

I lastbilshytten handlar lärarens roll mycket om att skapa lugn, till skillnad från i simulatorn där 

han vill skapa engagemang och energi för att förhindra att tränande tappar uppmärksamheten 

och slöar till. Detta behov finns inte i den fysiska trafiken där interaktion med andra trafikanter 

och stressiga situationer håller de tränandes energi på topp. Varje körpass avslutas av att läraren 

och den lärande ägnar en stund till att diskutera vad som gått bra och dåligt under körpasset. 

Lärande är inte någonting som sker snabbt utan är ofta någonting som byggs på genom lång tid 

och handlar ofta om igenkännande, ibland sker själva lärandet inte ens medvetet (Säljö, 2000). 

Genom gemensam reflektion kan man vrida och vända på händelser, riktning, delmål etc. och på 

så vis skapa mening i övningarna. Den tränande får förståelse för vad som händer och vad 

övningen går ut på. 

 
7.2.4.  Identitetsskapande för att bli lastbilschaufför 

 

De som ges tillfälle till kommunikation och dialog rörande träningen, även utanför 

träningspassen, ges tillfälle till ett igenkännande och reflektion. De har en fördel då detta 

underlättar för deras förståelse. På så vis har de lärande som kommer från hem med 

lastbilskultur en fördel. Kulturen de lever i fungerar som en lärandemiljö där kommunikationen 

som äger rum i miljön är ett verktyg som hjälper dem med deras meningsskapande, attityd till 

träningen och yrket, men också att reflektera och förstå vad de erfaret, och underlättar på så vis 

deras utveckling. På så vis pågår deras utbildning till lastbilschaufförs oavbrutet. Eftersom 

lärande är någonting som pågår hela tiden (Lave & Wenger, 1991) och när dessa lärande, även 

under sin fritid, lever i lastbilskulturen, de deltar i diskussioner och ges tillfälle till reflektion, 

innebär detta en större del av deras liv än vad det innebär för en del andra som går samma 

utbildning. De som inte lever under samma sorts förhållanden, som dessa lärande har inte 

samma stora fokus på just lastbilar och chaufförsyrket som dessa personer har. De lärande, som 

kommer från familjer med lastbilstradition, har redan en etablerad identitet som blivande lastbils 

chaufför och är inkluderade i kulturen. För de som är nya i lastbilskulturen är skapandet av 

identitet centralt. De måste ta till sig lastbilskulturen som är ny för dem, men som funnits under 

generationer och därför skapat ett starkt ramverk, samtidigt måste de skapa sin egen identitet i 

sammanhanget och börja se sig själv som en av dem som ingår i kulturen och ska vara med att 

forma dess fortsatta utveckling. Lave & Wenger,( 1991) hävdar att skapandet av identitet är 

viktigt för nya som ska in i en i en kultur, men anser också att detta är någonting som är viktigt 

för alla människor och som ständigt pågår och förändras. De anser att lärande och känslan av 

identitet i sammanhanget hör ihop och är oseparerbara. Därför har också en persons tidigare 

erfarenheter stor betydelse i lärprocessen och fungerar som ett verktyg. Detta verktyg visade sig 

vara viktigt både i simulatorträningen och i övningskörningen i den fysiska trafikmiljön. 
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7.3. Vad har aktörers tidigare erfarenheter av liknande aktiviteter 

för betydelse för deras lärande i simulatorn? 

 
7.3.1.  Förståelse av bilden i simulatorn och hur erfarenhet av datorgrafik kan underlätta 

förståelsen 

 

De flesta deltagande i min undersökning talar om svårigheter med avståndsbedömning och 

hastighetsbedömning i simulatorn. Det är de som är vana vid datorspelande som berättar att det 

tar tid att lära sig att förstå bilden i simulatorn, som om de ser något djupare på möjligheterna än 

de som inte har datorspelsvana. En del av deltagarna i min undersökning anser att 

datorspelsvana underlättar, medan andra inte ser något samband. De som spelar datorspel 

uttrycker att det tar tid att lära sig att förstå bilden. De som inte är vana vid datorspel pratar ofta 

inte alls om några svårigheter med bilden, och jag kan tänka mig att det kan bero på att de inte 

förstått den och dess möjligheter. De kanske inte ens vet att de inte förstår, eftersom de inte är 

vana vid bildskärmar och datorgrafik. Gränsen mellan att förstå och inte förstå är inte så tydlig 

och lätt att peka ut. De ovana uttrycker ofta att de tycker att de förstår simulatorn direkt och att 

det inte tog någon tid att lära sig den, men klagar över svårigheter med avståndsbedömning. 

Däremot ser alla likheter med att köra lastbil i verkligheten och att köra lastbil i simulatorn, 

eftersom hytten och instrumenten är identiska med en verklig lastbil. Att lära sig att använda ett 

redskap för vissa syften i en viss situation tar olika lång tid för olika individer, processen är inte 

heller någonting som definitivt avslutas (Säljö, 2000) utan är hela tiden pågående. Svårigheten 

med att förstå avstånd och hastighet betyder kanske att det inte är moment där det är viktigt med 

exakthet i avstånd framåt och hastighet som simulatorn ska användas till, eftersom det är svårt 

att få grepp om vad man gör när man tittar framåt i bilden. Akamatsu (2003) gjorde en 

undersökning där förares beteende studerades när de skulle köra genom en vägtunnel, både i 

simulator och under körning i fysisk miljö. Denna undersökning visade på svårigheter med att 

visualisera utanför och inne i en tunnel i simulatorn och hur de körandes sätt att använda 

bromsen skiljde sig beroende på om de körde simulator eller i den fysiska miljön. Detta anses 

bero på hur man uppfattar bilden i simulatorn och vägens struktur i den fysiska miljön. 

Övningar som då blir svåra att förstå i en simulator handlar om bromsning och drag läge. Även 

enligt deltagarna i min undersökning är detta moment som innebär problem. Jamson (2003) har 

gjort en liknande undersökning där testpersoner i både simulator och verklighet får bromsa vid 

ett rödljus. Undersökningen visade att det är svårt att åstadkomma ett realistiskt stoppbeteende i 

en stilla stående körsimulator. Hastighet och avstånd kan missuppfattas och stoppbeteendet 

beror på om den tränande lyckas bli van vid simulatorn. Detta kan vara en förklaring till de 

uttalanden som deltagare i min undersökning gjorde angående förståelse av bilden och 

betydelsen av vana vid datorgrafik för att kunna bedöma avstånd och djup i simulatorbilden; de 

som inte är vana vid att avläsa datorgrafik har inte ännu hunnit bli vana vid simulatorbilden. 

Jamsons (2003) undersökning visar också på att de som tränat i simulator har svårt att ta med 

sig sitt körbeteende från simulatorträningen in i träningen i den fysiska miljön. Man såg 

resultatet som ett bevis på att kunskapen från simulatorn var kortlivad och att när de tränande 

övat in en bekväm och effektiv bromsmanövrering i en simulator kan det ha negativa 

konsekvenser genom att dra ner förarens uppmärksamhet när den ska köra i verkligheten. 

Erfarenheten av att köra i en simulator kan kännas mycket annorlunda i jämförelse för en förare 

som är van att köra i verkligt fordon i den verkliga trafiken menar Jamson. Eftersom vana 

simulatorförare och gruppen med de som var helt nybörjare när det gäller bilkörning, inte visade 
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någon skillnad när de skulle köra i en verklig bil antog de att detta var ett bevis på att lärandet i 

simulator är kortlivat. Jamson menar att det är viktigt att komma underfund med hur man bättre 

ska kunna utveckla avstånd, hastighet acceleration för att slippa missuppfattningar och bäst 

uppnå ett realistiskt körbeteende, eftersom det tas för givet att körsimulatorer ska uppdateras på 

samma sätt som flygsimulatorer. Men verklighetstroget är inte en förutsättning för lärandet i 

simulator anser jag. Det finns inte något klar lagt samband mellan realism och inlärningseffekt 

(Pardillo, 2006). Det finns funktioner i simulatorn som är betydligt viktigare än en verkligt 

simulerad fysisk miljö. Enligt Jamson kunde inte de som tränat i simulatorn prestera lika bra 

som de som tränat på testbana i den verkliga bilen. Men vad visar detta? Enligt mig visar det 

bara att bromsning inte är den bästa träningen i simulator på grund av problem med 

avståndsbedömning, något som även deltagarna i min undersökning pratat om. Den slutsats som 

jag drar av detta är att man kanske ska använda simulatorn till annat än just bromsträning. 

 

 

7.3.2.  Betydelse av erfarenhet och attityd 

 

Under observationstillfällena i min undersökning kunde man se att de som inte var vana vid 

träningsmetoden i simulatorn hade fullt upp med att hålla ordning på vad de skulle göra på sitt 

pass. Till en början är de rätt så förvirrade, när allting är nytt har de svårt att se vad träningen 

innebär, de har svårt att göra flera saker samtidigt även fast de kanske har B-körkort sedan 

tidigare. Men ju längre de kommer i träningen ju modigare blir de. Tillslut kan de säga vad de 

vill träna på och vad de tyckte att de misslyckats med. Då jag frågade de tränande vad de lär sig, 

pekade de ofta på konkreta handlingar som att växla eller använda backspeglar. Men när man 

frågar varför de misslyckats med någon speciell övning uttalar de ofta att det beror på bristande 

koncentration, ouppmärksamhet, slarv, stress, för mycket att göra på samma gång. När man 

frågar varför de lyckats beror det på att de är vana vid liknande händelser eller handlingar, har 

lärt sig att ta det lugnt, lyckas med sin planering, fokusering, framförhållning, eller att de 

kommer ihåg vad läraren sagt. Man nämner precision, stresshantering, planering och 

koncentration. I simulatorn tvingas man till större perfektion än när man kör i trafiken. Man går 

in på detaljer och granskar körningen in i det minsta. Misstag upptäcks direkt.  

Tidigare erfarenhet av datorspel påverkar de tränandes attityd till träningen. Genom att de har 

lättare att förstå bild och avstånd och där med även har lättare att tänka sig in i miljön och se 

djup i bilden, förstår de lättare vad de gör. När de förstår vad de gör uppskattar de även 

träningen bättre. De är också medvetna om svårigheten att lära sig bilden. 

 

 

7.3.3.  Vikten av situationsmedvetenhet som fås genom rutin 

 

I simulatorn tränas med fördel noggrannhet och precision enligt deltagarna i denna 

undersökning, men det räcker inte, man behöver även träna situationsmedvetenhet. 

Situationsmedvetenhet är inte bara perception, det handlar om att upptäcka omgivningen säger 

Kellin (2003). Det handlar om att ha förståelse för vad som händer i omgivningen och vad detta 

kan få för konsekvenser. Att förstå meningen med informationen som man uppfattat och 

betydelsen av den (Endsley, 1995). Att kunna uppnå en hög situationsmedvetenhet är 

nödvändigt för att kunna genomföra en beslutsfattande process som kan leda fram till ett beslut 

som är korrekt i den situation som man befinner sig i, just då, vid det tillfälle som det handlar 

om (Kellin, 2003). Den högsta nivån av situationsmedvetenhet handlar om att kunna förutsäga 
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framtida handlingar och hur situationen kommer att utvecklas. Detta kan bara uppnås genom det 

erfarande som man har gjort (Rystedt, 2008) och den lärandes förståelse för risker och 

konsekvenser av handlande.  För någon som kör bil i trafiken är det viktigt att ha information 

om andra trafikanter, var och när de dyker upp, hur många och vad de gör eller planerar att göra. 

Detta i relation till var den egna bilen finns och vad den egna körningen innebär just vid samma 

tillfälle. Man måste också ha en medvetenhet om hur lång bilen är, hur den rör sig när man 

svänger, hur släpet reagerar i förhållande till bilen. När en lastbilschaufför ser trafikanter 

komma emot honom, behöver han kunna förstå och tolka vad de olika trafikanterna tänker göra. 

Man måste lägga ihop olika delar av information som är helt separata och skapa sig en förståelse 

av den nuvarande situationen. En ovan förare kan se de olika trafikanterna lika bra som en van 

men kan inte läsa av situationen och förstår inte vad de planerar att göra, så som en erfaren 

chaufför kan. Man inte bara förstår att det är en fotgängare på vänster sida, en cyklist framför, 

och två bilar som kommer från höger. Den vane chauffören kan också tolka det och tänka sig 

vad de olika trafikanterna vill, att fotgängaren vill gå över gatan, cyklisten svänga till vänster 

och bilarna från höger svänga ut på vägen. Problemen som en oerfaren person har är att 

integrera de olika delarna till en helhet och få en förståelse av situationen man befinner sig i 

(Kellin, 2003). Den lärande behöver skaffa sig kunskap om hur man kan undvika faror i en 

oväntad situation. I sådana övningar handlar det om att förståelsen för situationer som kan 

uppkomma och att kunna urskilja vad som är relevant vid det speciella tillfället; vilken 

information, färdighet och förståelse som är viktig i situationen, i just det sammanhanget (Säljö, 

2000). På så vis förstår föraren lättare när han behöver vidta större uppmärksamhet på grund av 

risker för oförutsedda händelser. 

 

I en undersökning som har gjorts av Woon-Sung Lee och Hyoung-Kwon Nam som 

presenterades på Drivingsimulation conference, North America 2003 har förare som tränat i 

simulator och de om tränat i fysisk trafik jämförts i fysiska trafiksituationer. Vad resultatet 

visade var att de som tränat i simulator tog med sig simulatorbeteendet i den verkliga körningen 

och tog därför mer tid på sig eftersom de eftersträvade en mer perfekt körning som inte var 

nödvändig i de situationer som uppkom. Detta borde inte vara något problem om man 

varierande tränar i simulator och fysisk trafik, och då använder sig av de både tränings 

metoderna tror jag. Jag anser att de båda metoderna behövs och att träning i de båda miljöerna; 

simulator och fysisk trafik, sedan underlättar i körningen i den fysiska miljön. Man tränas då 

både i precision och att ta snabba beslut. Engström (2007) anser tvärt emot Woon-Sung Lee och 

Hyoung-Kwon Nam att datorspelande elever som tränat på att köra bilspel i en undersökning 

var bättre på att hantera situationer som kräver snabba beslut. I situationer som krävde snabba 

beslut körde de tränande med större säkerhetsmarginal. Även resultatet från en undersökning 

som gjorts på högskolan i Skövde pekar på ett positivt samband mellan datorspelande och 

förmåga att dela sin uppmärksamhet mellan olika moment som pågår samtidigt. De var också 

bättre på att hantera detaljer och precision, så som även Woon-Sung Lee och Hyoung-Kwon 

Nam presenterar i sin undersökning, men detta hindrar inte att man även kan träna snabba beslut 

i simulatorn. Möjligheten finns till exempel att utföra övningarna under tidspress och detta 

borde ju vara ett medel att träna sin förmåga i snabbt beslutsfattande. De olika 

undersökningarnas motsägelser visar därför bara på simulatorträningens mångsidighet anser jag. 

Simulatorn har många olika möjligheter till träning. Även om jag uppfattade att träningen på 

den skola där jag var, innebar mycket noggrannhetsträning, tror inte jag att det hindrade de 

tränande att göra snabba beslut i trafiken. De tränande som jag mötte skiljde på träningen i 
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simulatorn och i den verkliga fysiska miljön. De såg det som två olika saker. De kunde peta med 

detaljer i simulatorn och de kunde köra undan snabbt i trafiken utan att kräva samma precision i 

den verkliga körningen. När de sedan får rutin på simulatorträningen och den perfekta 

parkeringen inte längre tar så lång tid, utan sker automatiskt, kommer de kunna göra den även i 

den fysiska miljön, om inte omgivningen där hindrar dem, antar jag. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Kontrollrummet. 
Denna bild visar hur läraren 

 sitter i kontrollrummet 

 

 

7.4. Vad har aktörers tidigare erfarenheter av liknande aktiviteter 

för betydelse för deras lärande i den fysiska trafikmiljön? 
 

7.4.1.  Att vänja sig vid artefakter 

 
Genom denna undersöknings observationer har man kunnat se hur de tränande som ännu inte 

känner de verktyg som de ska användas uppträder osäkert. Många artefakter är speciella för just 

den specifika situationen i lastbil och om man inte mött dessa artefakter tidigare tar det tid att 

vänja sig vid att använda dem. Man måste lära känna artefakten, lära sig hur det fungerar och 

vad man kan använda den till. Ett exempel på detta är splitten, en knapp på ratten som behövs 
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för att byta mellan växlingsnivåer. En lastbil har många fler växlingsnivåer än en vanlig 

personbil och då behövs splitten för att dela upp växlarna. Många av de tränande uppträder som 

om de är osäkra på splitten i början. Det är en artefakt som inte finns i en vanlig personbil och 

många har helt enkelt aldrig hört talas om någon splitt. Dess existens kommer mer eller mindre 

som en chock för de nya eleverna och en del visar tydligt motstånd till detta verktyg då de 

försöker att använda det så lite som möjligt. Man försöker nästan undvika den, innan man 

bestämmer sig för att man måste. Läraren får hela tiden tjata om splitten när de ovana deltagarna 

kör. Så märker man att de kommer över den där första osäkra perioden och antar att de så 

småningom blir vana. Observerar de som tränat längre och obehindrat använder splitten och 

förstår att de ovana även kommer att göra det en dag. När de sedan blir lastbilschaufförer 

kommer de att använda splitten hela tiden utan att tänka på den. När man approprierar en ny 

artefakt sker det stegvis. Man vänjer sig bit för bit och det tar tid, olika lång tid för olika 

personer. Att vänja sig vid att använda något som man tidigare inte mött är en process, man har 

inte sett när någon annan använda det och det är inte någonting som naturligt ingår i individens 

värld. Men tillslut kommer man att se artefakten som en självklarhet och förstår inte att den 

kunnat orsaka några problem, den hör till. Det avstånd som från början fanns mellan 

användaren, redskapet och användningen är då borta och man tycker att man vet hur man gör 

(Wenger, 1991). Detta kan man se tydligt när deltagarna ska använda splitten. De som är 

nybörjare verkar rädda för den, men de som tränat ett tag använder den vant. I början kan man 

ha svårt att hinna med allt som ska göras under körningen; läsa av trafiken, se helheten, vara 

beredd på det oförutsedda samtidigt som man växlar, blinkar, tittar i speglar... till slut blir detta 

automatiserat och sker helt naturligt utan att man behöver tänka på vad man gör. Men för att 

dessa rutiner ska infinna sig behövs mycket träning. Här kan man se betydelsen av tidigare 

erfarenheter. De som känner sig hemma i situationen kan använda sin koncentration på själva 

uppgiften istället för att behöva tänka på vad som ska göras, när och hur och varför. Detta sker 

automatiskt för de som har erfarenheten, en del har varit med så mycket i lastbilen tillsammans 

med sin förälder, sedan de var små, de har sett och de har erfaret. För de medverkande där yrket 

har gått i arv genom generationer inom släkten har denna bakgrund förstås betydelse för deras 

lärande. Observationer visar att de hemma talar körningar och lastbilar vid middagsbordet. 

Dessa ungdomar har ofta varit med i lastbilen sedan de var mycket små och har på så vis växt 

upp i kulturen. De har genom detta erfaret lastbilen, kulturen och trafiken under lång tid. Man 

kan säga att lärandet pågår oavbrutet, oberoende av om individen är medveten om det eller inte, 

lär sig individen från de situationer som individen deltar i. Genom vardagens samtal sker det 

viktigaste lärandet, därför går det inte att undvika att lära sig (Säljö, 2000) och de ungdomar 

som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar, verkar vara i ett lärande till lastbilschaufförer, 

dygnet runt. Av de tränande som jag observerar, har de som kommit så långt att de har börjat 

med att träna med släpvagn, alla en förälder som är lastbilschaufför. Dessa elever utvecklas fort 

och verkar ha ett stort intresse för lastbilskulturen, större än de som hamnat på utbildningen av 

en slump. Deras nära kontakt med lastbilskulturen och dagliga samtal med föräldrar i branschen 

verkar ha betydelse för deras lärande som enligt Säljös teorier (2000) pågår oavbrutet. 

 

7.4.2.  Betydelsen av lastbilserfarenhet 

 

De som har en förälder som kör lastbil har kommit längre än de andra i träningen, de lär sig 

snabbare och visar ett mer passionerat intresse för yrket. De pratar mycket om sina fäder och 

tycks leva lastbilsyrket även hemma med mycket kommunikation om dagens händelser och 
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moment som tränats. Deras fäder finns hela tiden med dem i tankarna, även i skolan, och nämns 

ofta i olika sammanhang. De dyker upp i samtalen igen och igen, det märk satt de är viktiga för 

dem i deras lärande och utvecklingen till lastbilschaufförer. De deltagare som har fäder som 

arbetar som lastbilschaufförer har sedan de var små suttit med i lastbilen när tillfälle getts, till 

exempel på skollov. De är vana vid miljön i lastbilshytten, är hemtama både i simulatorn och i 

verklig körning, avslappnade och naturliga. De som inte har fäder som är lastbilschaufförer 

uppträder mer spänt, osäkert och okoncentrerat i simulatorn. Kanske påverkar inte bara miljön i 

hytten utan även att de inte kommunicerar och lever lastbil på samma sätt hemma som de med 

lastbilschaufförer som fäder gör dygnet runt. Kanske pratar de inte om lastbilar med någon på 

sin fritid. Många yrkesgrupper har utvecklat ett sätt att tala och tänka som används i det dagliga 

arbete och som innehåller kunskaper om verksamheten. Men denna sorts språk skiljer samtidigt 

ut vilka som tillhör gruppen och vilka som inte gör det. Lastbilschaufförers språkvärld är 

anpassat till deras speciella grupps intressen och behov. Samtidigt skapas ett maktsystem där de 

som inte behärskar sättet att tala och tänka hamnar i ett utanförskap. Man kan tydligt märka 

vilka som hör till och vilka som inte gör det. I pedagogiska sammanhang räknar man inte alltid 

med de maktaspekter som finns.  

 

I många framställningar är det som om lärandet ägde rum i ett socialt vacuum där 

det människor förvärvar beskrivs som något slags neutrala kunskaper eller 

medierande redskap som antas existerar utan samhällelig förankring eller historia 

skriver Säljö (2000). Men det är viktigt att förstå att det är vissa sätt att uppfatta och 

förstå omvärlden som blir giltiga och som ges en hög status i till exempel skolan.     

(s.103, 2000). 

 

 De som är uppvuxna med en förälder som är lastbilschaufför har en fördel i detta sammanhang, 

inte bara genom att de kan språket och kulturen bland lastbilschaufförer. De känner till miljön 

inne i lastbilshytten och de olika instrumenten. De har sett andra köra lastbil vid många 

tillfällen. När de känner igen situationen, det vill säga där det inte förekommer någon oväntad 

händelse, kan detta underlätta för deras fortsatta lärande och de kan lättare använda sig av 

erfarenheter från andra tidigare situationer (Ivancic & Hesketh, 2000). De är redan inne i 

kulturen/diskursen lastbilschaufför och får på så vis även en hög status både i skolan och när de 

kommer ut i praktik i arbetslivet. Att de har haft språket och kulturen från början kan vara en 

anledning till att de tilldelas denna status, men också att de är duktiga och visar intresse för det 

som de tränar. De har naturligtvis nytta av sina tidigare erfarenheter av lastbilsmiljön, 

handlingar som utförs i en lastbil och samspelet i trafiken, men även hög status i sammanhanget 

underlättar för dem. De olika eleverna har olika syfte för sina handlingar i situationerna som 

uppstår. Någon följer instruktioner, någon annan ser det som en tävling och tävlar antingen med 

sig själv, eller andra, någon annan har det som ett tidsfördriv i brist på annat, någon ser det som 

en roande lek. De olika fysiska handlingarna tycks innebära olika saker för olika människor när 

de blir del av olika sociala praktiker. För eleverna är praktikerna olika, och där med också 

meningen med handlingen de utför. För en del är handlingarna naturliga och självklara eftersom 

de inte är nya för dem. Andra triggas till att tävla för att de är vana vid sådana situationer, 

kanske genom dataspelande, och på så vis försöker de öka sina prestationer. Andra förblir mer 

likgiltiga, tar emot och utför instruktioner (Wertch, 1991). Vårt sätt att göra saker bygger på de 

kulturer som vi ingår i, vi styrs av dessa kulturer som ofta går utanför det vi vet om själva. 

Enligt Bruner (1996) existerar inte bara intelligens i någons huvud eller i böcker. Intelligensen 
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kommer inte inifrån individens eget huvud utan också från huvudet på vänner och vanor hos 

dem som vi interagerar med även i den socialisation vi har kommit att ta för givet. I de 

socialisationer som man ingår i delar man en gemensam intelligens. Vi inte bara delar samtalet 

med dem utan är också inbäddade i en värld av praktik som hör till varje individ, detta använder 

vi oss av vid varje handling på grund av att det sänds ut inom grupper som vi tillhör, till 

exempel familjen, skolklassen, idrottsföreningen, kompisgänget. Vi påverkas av andra och andra 

påverkas av oss. Det vi erfar tar vi med oss i livet och använder igen. Man lär sig alltid 

någonting av det man är med om, i alla situationer. Men det kanske inte alltid är det som man 

tror att man lär sig som är det man lär sig. Det finns inga situationer eller aktiviteter som man 

inte lär sig någonting av. Man påverkas av miljön runt omkring, sitt humör och känslor som 

uppkommer vid tillfället.  Men så fort man erfar någonting påverkar det individen och även det 

som man kommer att erfara vid senare tillfällen påverkas av tidigare erfarenheter (Säljö, 2000). 

Man lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra och de sätt att 

resonera och tolka verkligheten som vi möter i interaktion med andra använder vi senare för att 

förstå och kommunicera i andra situationer senare i framtiden (Wertch, 1991). Enligt Mead 

(Biesta, 1998) börjar allt lärande med att vi är delaktiga i ett sammanhang och därefter blir vi 

medvetna om andra, oss själva och världen. Vi finns i den sociala interaktionen innan vi finner 

oss själva eftersom vi är med andra i den sociala interaktionen innan vi vet vilka vi är. Och vi är 

oss själva innan vi känner oss själva och därför kommer vi själva alltid att vara underordnade 

andras påverkan och inflytande på oss. Lärande kan ses som en introduktion för barnet in i en 

kultur och genom den tar barnet del i den speciella kulturen där den ingår. Barnet observerar vad 

de andra gör och lyssnar till vad de säger, som i detta fall där det handlar om en kultur där 

lastbilar har en stor roll. Att barnet som är med sin pappa; lastbilschauffören, och ser och lär av 

den store. Barnet är litet och ser upp till den store, tar till sig det de ser och vill göra som sin 

pappa. Att få med sig en yrkeskultur sedan man är liten och känna en trygghet i en tillhörighet 

måste vara betydelsefullt för lärandet. Att ha sett handlingar så många gånger i det 

sammanhanget som det handlar om och på så sätt skaffat sig en inblick i vilka rutiner som gäller 

i sammanhanget har också betydelse. Rutiner hjälper människan att hanterar situationer, men vi 

har också förmågan att kliva utanför det invanda. Både individen, den sociala praktiken och 

redskapen hör ihop och är lika viktiga för att förstå människors handlande, eftersom de påverkar 

varandra (Wertsch, 1991). Kulturella redskap och föreställningar förs vidare genom 

kommunikation och kommunikation är också det som kopplar samman individens sätt att 

uppfatta världen och agera. Det har ett intimt samband med omgivande sociala och kulturella 

mönstren, kulturen och människors tänkande. Vi representerar världen för oss själva och för 

andra med samma redskap. Kommunikationen har en utsida vänd mot andra och en insida vänd 

mot oss själva i vårt eget tänkande. Det som människan känner till sedan tidigare och har 

erfarenhet av används för att förstå och handla i situationer. Lastbilschaufförsyrket är exempel 

på en historisk kontext med en kommunikativ tradition som många gånger kan vara svår att 

ändra mönster för hur man interagerar. De kommunikativa mönstren finns där och uppfattas 

som de ända möjliga i verksamheten. Förändringar av kommunikativa mönster i sådana 

verksamheter med långa traditioner innebär också ofta motstånd och konflikt. Varje gång man 

använder kunskap är det en kreativ och skapande process, lärandet är alltså inte bara en aktivitet 

för att inhämta tidigare generationers erfarenheter och använda dem. Om det var så skulle 

samhället inte utvecklas och varje generation skulle bara upprepa tidigare generationers 

kunskaper och verksamheter (Molander, 1993). Det finns alltså spänning mellan intellektuella 

och fysiska redskap och sociala praktiker. När man ska hantera ett problem innebär det ofta en 
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viss problematik när det gäller vilka redskap som är lämpligast att använda och hur de ska 

användas i situationen. Ju mer inne man är i den sociala praktiken ju vet man hur det ska göras 

och med vad. Den sociala praktiken, eller kulturen, utövar en viss makt över problemlösaren. 

Med hjälp av tidigare erfarenheter vet vi hur vi ska agera. Vi känner de förväntningar och de 

ramar situationen begränsas av. I de flesta miljöer kan vi följa etablerade rutiner som 

förbestämmer situationen för oss, och vi vet hur vi väntas reagera. Vad vi gör och kan göra 

måste därför förstås i relation till kontexter och kontextuella villkor (Duranti & Goodwin, 1992, 

Butterworth, 1992). Men någon som inte har denna bindning till kulturen sedan barndomen, har 

fler möjligheter att se nya sätt utan att hållas tillbaka av generationers tänkande. Enligt Mead 

(Biesta, 1998) är tänkandet beroende av social interaktion och beroende av andra människor för 

att kunna skapa och kläcka ideer. Någon som kommer från en bakgrund med andra sociala 

sammanhang kan se på lastbilskulturen med andra ögon än den som är inne i kulturen, 

uppvuxen i den, och har på så vis möjlighet att utveckla den. Nya situationer kan vara en 

möjlighet att se något nytt och kreativt som kommer in och förändrar kunskapens eller 

redskapens möjligheter och användning. Många fysiska redskap har utvecklats till något, men 

sedan kommit att användas till något helt annat, i andra sammanhang och för helt andra syften 

(Perriualt, 1989). Även om utveckling och lärande är sociokulturellt styrda processer som i en 

mening syftar till att bevara de kunskaper och färdigheter kollektivet skapat, måste man se 

individers betydelse för skapandet av egen utveckling. Individer är inte passiva åskådare, de 

bidrar genom sina handlingar till ett kontinuerligt återskapa och för nya sociokulturella mönster. 

Det är viktigt att se hur sociala situationer och mänskliga aktiviteter påverkar varandra. Alla 

dessa olika kontexter som existerar parallellt i olika nivåer är kanske inte alltid möjliga att 

separera i praktiken. När vi talar om den fysiska kontexten är det den miljö och den verksamhet 

där handlingen utförs. Sen finns också samtalet vid middagsbordet, på fritiden, i klassrummet, 

på rasten och dessa på verkar vad som händer vid simulatorn och under körlektionen. Dessa 

situationer innehåller också kommunikation som gör det till speciella miljöer för interaktion. 

Skola och körlektionen är också exempel på historisk kontext med en kommunikativ tradition 

som många gånger kan vara svårt att förändra. 

 

 

7.5. Vad erfars i simulatorträning respektive övningskörning i den 

fysiska trafikmiljön, och vad skiljer de olika 

lärandemiljöerna/lärsituationerna åt? 
 

När man sitter i en simulator vet man alltid att man sitter i en simulator. Motorn kan låta, det 

kan vibrera, hoppa och studsa, men i bakhuvudet vet man alltid att man sitter i en simulator och 

att man alltid klarar sig vad som än händer. Det finns där i bakgrunden. Går det fel så kan 

instruktören stanna simulatorn eller man kan åka rakt in i en annan bil och börja om. Kanske är 

det bara bra att man skiljer på de olika aktiviteterna och att skillnaden mellan dem är tydlig. Det 

kanske till och med är bra att bilden inte ser ut som i den fysiska verkligheten. Eftersom aktören 

måste lära sig att situera olika mening i olika situationer inom det område som det rör sig om 

och som de båda lärmiljöerna handlar om (Gee, 2003) skulle det kunna innebära en risk om 

aktören inte lyckas särskilja de olika miljöerna. Vad skulle kunna hända om de var så identiska 

att man blandade simulator och fysisk miljö, och man i trafiken inte tog faror och händelser på 

allvar för att man tänkte att det bara är att börja om? Det finns ingenting som säger att de olika 

lärandemiljöerna måste vara så lika och att man måste träna samma saker i de olika miljöerna.  
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Bild 2. I simulatorn. 

Här syns en deltagare i simulatorträning. 

7.5.1.  Vad som erfars i simulatorn: noggrannhet, precision och rutiner 

Genom denna undersökning kan man se att man i simulatorn tränar precision, noggrannhet, 

detaljer, koncentration, rutin och att göra flera saker samtidigt. Dessutom tränar man för att 

komma på hur man manövrerar fordonet, för att sedan veta hur man ska göra i den fysiska 

trafiken utan att vara i vägen och orsaka trafikfara. Man kan testa, prova, undersöka och göra fel 

utan att det blir en katastrof i simulatorn. Förmågor och färdigheter som behövs i körningen, 

men som man nödvändigtvis inte behöver träna i en fysisk lastbil, kan tränas i simulatorn. Den 

tränande nöter in rutin och precision genom att göra samma övning om och om igen, utan att 

störa omgivande trafik, tills godkänt resultat uppnåtts. I simulatorn kan man starta om, eller bara 

backa tillbaks och göra om momentet, andra trafikanter kan man plocka bort eller lägga till. 

Samma moment kan tränas om och om igen. Enligt Kappe' (2003) motsvarar effekten av en 

timmes simulatorträning tre timmar i verklig körning. Enligt mig beror effektiviteten i en 

simulator på vad det är man vill träna. I simulatorn är det effektivt att träna grunderna, 

noggrannhet, perfektion och oväntade händelser som inte är så vanliga i trafiken, men kan 

inträffa när man minst anar det enligt deltagarna i min undersökning. Men det räcker inte att 

bara träna detta, sedan behövs också träning i interaktion, något som inte fungerar så bra att 

träna i en simulator. Kappe' (2003) menar att bilkörning är något av det svåraste man kan lära 

sig eftersom storstadstrafik innebär så många olika regler och interaktioner. Anledningen till att 

man klarar att hantera det är att handlingarna, när man blivit van, sker automatiskt. För detta 

krävs mycket träning, erfarande av olika situationer och skapandet av rutiner. En viktig fördel 

med simulatorn är att man inte längre är beroende av att trafikhändelser inträffar i verkligheten. 

De kan skapas i simulatorn (Kappe', 2003). Kappe' nämner sådant som interaktion med andra 

trafikanter och hastighet som viktiga träningsmoment, medan detta var några av de 
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träningsmoment som min undersökning visade på inte fungerade så bra i simulatorn. Deltagarna 

nämner just dessa träningsmoment som problematiska och lyfter istället fram träning i precision, 

noggrannhet och rutiner. Även Park, Cook, Allen och Fiorientinos (2007) studie som handlar 

om kritiska situationer pekar på situationsmedvetenhetsproblem i simulatorn. De såg genom sin 

studie problem med avståndsbedömning och uppfattningen av hastigheten hos deltagarna i 

undersökningen. De ville också ha större variationer hos medtrafikanterna i simulatorvärlden.  

7.5.2.  Vad som erfars i den fysiska miljön: helheten, interaktion och konsekvenser 

I trafiksituationerna erfars den fysiska verkligheten. Denna studie visar på att körningen inte blir 

så perfekt i den fysiska miljön, men det viktiga är att det inte händer någon olycka. I träning i 

trafiken är det väldigt mycket att tänka på samtidigt, miljön runt omkring påverkar träningen 

och vad som går att träna; snömodd, halka, fotgängare, andra trafikanter, att blinka, växla och 

att hela fordonet hänger med i svängarna utan att skrapa i något eller någon. De konkreta 

aktiviteter som individer utför genom sina handlingar innebär för lastbilschaufförer att växla, 

styra, bromsa, lämna företräde, titta i speglar, blinkers, planera sin körning, hålla uppsikt, lasta 

av och på gods, parkera... detta blir så småning om någonting som man gör automatiskt och utan 

att ägna det något större uppmärksamhet, knappt ens medvetna om vad man gör. Men när man 

lär sig att utföra dessa handlingar krävs mycket koncentration och ansträngning för att man ska 

klara av momenten. Lärandets problem handlar enligt Wertch (1991) om vilka erfarenheter 

människor gör i en situation, och vilka innebörder, tolkningar och handlings mönster man tar 

med sig till andra kontexter senare i livet. Lärarens främsta uppgift, förutom att ge instruktioner, 

tycks vara att skapa en lugn stämning i hytten för att den tränande inte ska känna för mycket 

stress. Man hinner inte gå djupare in på detaljer i körningen, hinner inte stanna upp vid vad som 

inträffar. Det kan vara därför de tränande uttrycker att det är lättare i den verkliga lastbilen. Små 

misstag passerar eftersom man inte hinner tala om alla misstag som begås. I simulatorn kan man 

stanna upp direkt och ta tag i händelser i situationen, säga: där, nu, vi gör om. Man kan inte 

stanna en lastbil precis när misstaget begås och backa tillbaka, det är bilar i vägen eller otymplig 

miljö. I den verkliga trafiken handlar det om helheten, uppmärksamhet, närvaro, riskbedömning, 

miljön som man kör i och manövrering och konsekvenser av handlande och situationer, hur man 

bör handla för att inte skapa risker. Man förstår riskerna på ett annat sätt för att man är mitt i det, 

och det skapar problem för en själv och stress över hur det ska lösas. I dessa situationer/ miljöer 

är det bra att läraren är lugn och påverkar den lärande att inte hetsa upp sig utan fokusera och att 

ta tag i det som behövs. I de observationer som jag gjort har jag sett att läraren skapar 

tryggheten, tillit och genom instruktioner följer eleven lärarens uppmaningar och klarar 

situationer tack vare detta samarbete som de har med varandra. När man är nybörjare och ska 

börja lära sig hur lastbilen fungerar upptäcker man lite grann i taget av dess funktioner. Från 

början är det svårt för den ovane att veta hur den ska göra. Det finns ett avstånd, en osäkerhet 

och ett motstånd hos användaren. När man använder sig av erfarenheter från andra situationer 

eller liknande redskap förstår man tillslut hur redskapet kan användas och till vad. Då 

approprieras redskapet, det blir då en normal del av aktiviteten eller praktiken (Wenger, 1991). 

 

 



 

 65 

7.5.3.  Skillnaden mellan simulatorträning och övningskörning i fysisk miljö 

- Man märker att det inte är riktigt! säger L om simulatorträningen. 

- Det är inte riktigt, det är en simulator svarar läraren direkt. 

Vad som blev tydligt genom observationerna var att deltagarna inte såg simulatorträningen och 

träning i fysisk miljö som samma sak. Miljöerna var helt enkelt så olika och träningen i de olika 

miljöerna så skilda. I simulatorn tränades noggrannhet och detaljer, det petades till perfektion 

och övningar gjordes om och om igen för att skapa rutin. I den verkliga fysiska miljön handlade 

det om helheten, tempo och flyt, interaktionen i trafiken liksom påverkan av omgivning och 

miljö. Den noggrannhet och precision som är viktig i simulatorn går inte att använda i den 

fysiska miljön om den inte sker automatiskt, där handlar det inte om perfektion utan om att det 

ska gå undan för att inte skapa hinder. Därför är det svårt att gå in på detaljer och träna precision 

i den fysiska trafikmiljön där handling måste ske snabbt och tempo hållas, för att inte hindra 

övrig trafik och skapa risker. I simulatorn är det å andra sidan svårt att träna interaktion med 

andra trafikanter och att erfara konsekvenser av handling och händelser. Det blev tydligt att de 

olika träningsmiljöerna innebar olika träningsmoment.  

I simulatorn samspelar inte miljön med körningen som i verkligheten. Inte heller om man kör in 

i en annan bil får man erfara konsekvenserna, bilarna bara glider igenom varandra utan att 

varken simulatorn eller någon av bilarna reagerar. Det förvånade mig till en början när de 

tränande påstod att det är mycket lättare att köra i verkligheten än i simulatorn. En deltagare 

påstod också att vägen i simulatorn känns smalare än i verkligheten. - Det måste ha varit innan 

snön tänkte jag, men kom sedan underfund med att allting är mycket noggrannare i simulatorn. 

Vid körning i den fysiska miljön krävs att allt går så fort och små missar passerar eftersom man 

inte hinner diskutera allt som händer, så som man gör i simulatorträningen. I simulatorn kan 

man göra om och om tills det är perfekt. Det handlar om detaljer av lastbilskörning i simulatorn, 

medan övning i fysisk miljö handlar om helheten, interaktion och överblick. Det skulle kunna 

vara så att de detaljer som man tränar i simulatorn använder man sedan i den fysiska körningen. 

Rutinerna och noggrannheten tränas upp i simulatorn och kommer sedan till användning i den 

fysiska körningen. Tyvärr hade jag ingen möjlighet att undersöka hur det som tränats upp i 

simulatorn tog sig uttryck i den fysiska miljön. Jag hade nämligen aldrig tillfälle att observera 

samma person i simulatorträning och träning fysisk miljö. Under observationerna kan man se 

hur stressade de tränande blir i trafiken när det dyker upp oväntade medtrafikanter eller 

fotgängare. I simulatorn gör det ingenting, blir det en krock så är det bara att försöka lyckas 

bättre nästa gång. Detta är ett beteende som inte skulle vara lyckat om det togs med till den 

fysiska trafiken.  

Samtidigt som de olika träningsmiljöerna skiljde sig åt påminde de olika träningsmiljöerna om 

varandra på så sätt att lastbilshytten var identisk och instrumenten de samma. Miljön i lastbilen 

är formad exakt som i den fysiska lastbilen, med vibrationer och ljud för att skapa känslan av en 

lastbilshytt och att det handlar om verklig fysisk körning. De som hade erfarenhet från 

lastbilshyttens miljö kände igen sig och kände sig hemma i simulatorhytten. Instrumenten satt 

på samma plats och såg lika ut och skulle användas på samma sätt. Därför hade det tränande 

som hade mycket erfarenhet av lastbilsmiljön en fördel även i simulatorhytten. Erfarenhet och 

attityd påverkade lärandet, de som visade större energi och vilja att lära sig var också de som 
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hade mycket erfarenhet av lastbilskulturen och de uppträdde som hemtama i miljön. De som 

hade erfarenhet av rörliga bilder på skärmar, hade nytta av detta i simulatorn då de förstod 

möjligheterna med bilden och kunde lättare lära sig att avläsa djupet och perspektivet i bilden. 

Det var de som hade datorspelserfarenhet som pratade om hur svårt det var att lära sig att förstå 

simulatorbilden, medan de med mindre spelerfarenhet tyckte att de förstod direkt och att det inte 

var något problem att lära sig simulatorn. Detta är inte någonting som visar på att de utan 

spelerfarenhet faktiskt förstod bilden helt, utan kan betyda att de ännu inte var medvetna om de 

möjligheter som bilden i simulatorn har att förmedla djup och perspektiv. Trots att de ansåg att 

det var så lätt att lära sig simulatorn klagade de över svårigheter att förstå djup, avstånd och 

hastighet. 

Idealet är om de båda träningarna, i simulatorn och den verkliga fysiska miljön, skulle kunna 

komplettera varandra och tillsammans bilda bilden av den vision av kunskap som ses som 

nödvändigt för lastbilskörning.  För att köra lastbil behövs både precisionsförmåga, noggrannhet 

och rutin, det behövs också förmåga till interaktion i trafiken, förmågan att se helheten och att 

ha översikt och förståelsen av vilka konsekvenser handlandet får. Man behöver både kunna flyta 

med i trafiken, ta snabba beslut, reagera på det som händer runt om kring och vara noggrann, se 

detaljer och kunna göra perfekta och precisa manövreringar. I simulatorn kan man djupträna det 

som inte fungerar så bra att träna i verklig trafik, till exempel precision, rutiner och 

mängdträning då omgivningen hindrar och innebär risker. I den fysiska trafiken tränas det som 

inte fungerar så bra att träna i simulatorn, till exempel interaktion med andra trafikanter. Så som 

jag ser det är simulatorn och övningskörningen i den fysiska miljön två helt olika aktiviteter, 

och de olika situationerna innebär olika sorters erfarande som är bra på olika sätt. De innebär 

två helt olika träningar och två helt olika typer av situationer, men som skulle kunna 

komplettera varandra och bidra till en färdighet där båda träningsmetoderna behövs. 

Gestrelius (1993) anser att det är självklart att det effektivaste lärandet sker i den fysiska miljön, 

men att det hindras ibland av kostnader och risker. Men enligt honom finns det även bevis för 

att ett visst lärande kan vara effektivare i en simulerad miljö och med simulerad utrustning. Han 

anser att realismen har stor betydelse för hur effektiv simuleringen är som utbildningsverktyg, 

men det betyder inte alltid att hög realism är det viktigaste. Ser man simulatorträningen som en 

träning i att köra simulator är simulatorn lika situerad som träningen i lastbilen. Att man sedan 

ska ha användning för det man lärt sig i simulatorn när man kör i trafiken är förstås meningen 

med träningen och en förutsättning för att simulatorträning ska vara intressant. På Gestrelius 

verkar det som om han anser att simulatorn är något som man använder i brist på möjlighet att 

träna i verkligheten. Jag delar inte hans uppfattning. Jag ser det som om simulatorn bidrar med 

någonting som inte verkligheten ger möjlighet till, som den exakthet och precision i träningen 

som ibland behövs för att fin putsa sina färdigheter eller att träna stresshantering, förmågan att 

tänka på flera saker samtidigt och att fokusera på ett delmoment, där möjligheten finns att skala 

bort det som inte behövs i träningen, spara tidigare övningar för att kunna gå tillbaka och titta på 

misstag eller när något gått bra, kunna se moment om och om igen och jämföra med senare 

resultat. Kanske beror hans attityd på att det han skrev gjordes redan år 1993, och att det nu när 

simulatorn använts som redskap ett tag, visar på nya möjligheter som man inte såg då. Ändå 

talar Alessi redan år 1988, (Vincenzi, Wise, Mouloua, Hancock, 2008, Gestrelius,1993) om att 

hög nivå av realism inte alltid är viktigt vid simulering och att simulatorns möjligheter att starta 

mitt i, stoppa och upprepa ett förlopp förbättrar det initiala lärandet samtidigt som det också  



 

 67 

försvagar realismen. I detta sammanhang hindrar alltså strävan efter realism lärandet. Att 

upprepa, frysa bilden, zooma in osv är inte realistiskt. Man kan alltså anta att realismen inte är 

det väsentligaste för att lära. 

 

7.6. Vilken betydelse har deras erfarande i vardagen för lärandet i 

de olika lärandemiljöerna? 
 

Undersökningen visade en tydlig skillnad på de deltagare som kom från en lastbilsfamilj och 

deltagare som inte gjorde det. De deltagare som kom från en familj, med en lastbilstradition, 

hade inte bara med sig tidigare erfarenheter utan även dagliga erfarenheter hemifrån. Hemma 

förs dialog med föräldrar och det diskuteras om händelser i övningskörningen, genom detta ges 

ännu en möjlighet till repetition av dagens händelser, reflektion över problemlösningars 

möjligheter och en djupare förståelse. Språket blir på så vis inte bara en repetition av dagens 

händelser utan blir även, genom interaktion, en länk till det inre tänkandet. Tänkandet syns inte 

på utsidan utan är en process som sker inne i människan, men också mellan dem, man kan tänka 

tillsammans med andra och man kan tänka i grupp enligt sociokulturellt perspektiv (Lave, 

1988). Genom interaktion med och engagemang från närstående fördjupas kunskapen och 

intresset hålls levande hos den lärande och undanröjer tvivel om framtida yrkesval. De som inte 

kom från lastbilsfamiljer uttryckte ofta ett större tvivel angående yrkesval och kunde inte lika 

säkert motivera varför de valt att påbörja utbildningen. De visade inte heller lika stort intresse 

för övningsmomenten som de som kom från lastbilsfamiljer gjorde. Elever från lastbilsfamiljer 

uppvisade större energi inför aktiviteterna och mer körglädje, både i den fysiska trafiken och i 

simulatorn. De nämner ofta sina fäder under observationerna, och när jag funderade över detta 

kom jag att tänka på hur deras status hos kamrater måste ha byggts upp av detta när de var 

yngre, och deras pappa kom och hämtade dem med lastbilen vid förskolan/ skolan. Hur han 

körde iväg med dem medan de andra barnen såg på, i den åldern då lastbilar ofta är ett centralt 

intresse hos barn. Kanske är det ur dessa tidiga upplevelser deras hjälteförklaringar av pappan 

växt fram. 

 

Enligt Molander (1993) använder sig människor av redan införskaffad kunskap för att skapa 

lösningar på problem och händelser som de redan känner till eller har erfarenhet av, på så vis är 

kunskap en resurs att agera med i konkreta situationer. Kunskap är en resurs som hjälper till att 

lösa problem genom att man känner igen det som någonting bekant som man har erfarenhet av. 

Men eftersom varje handling sker i en ny situation skapas också nya lösningar utifrån redan 

befintlig kunskap, den utvecklas för att användas i nya sammanhang och för nya syften (Säljö, 

2000; Perriault, 1989). På så vis ges utrymme för skapande och utveckling inom de kunskaper 

och färdigheter som från början skapats kollektivt inom en kultur men sedan dyker upp i nya 

eller oväntade situationer (Säljö, 2000). Detta betyder att man kan ha nytta av sina erfarenheter 

men kanske inte alltid använder dem så som det var tänkt. 
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8. Konklusion  

Syftet med denna uppsats var att studera vad man erfar under körträning i simulator respektive 

körträning i fysisk miljö, och se skillnaden mellan de olika lärandemiljöerna under träning på ett 

yrkesgymnasium. Resultatet visar att under körträning i simulator erfar deltagarna främst 

träning i detaljer, precision och rutiner. I simulatorn tvingas de till större noggrannhet och 

körningen studeras in i minsta detalj. Det är avskalade övningar där växling, blink, spegel etc. 

kan nötas in utan störande moment runt omkring. De försöker komma underfund med hur det 

fungerar, till exempel styrning när man har släpvagn, svänga utan att komma upp med baken på 

trottoaren, planering, hur tidigt de måste på börja en svängning för att få med sig hela det 9 

meter långa flaket, eller ännu längre med släpvagn. De kommunicerar med sin lärare, tar 

instruktioner, får kritik och kommenterar sina körningar. Med fokus på rutin och vana, 

precision, detaljer och noggrannhet gör de om samma moment flera gånger. Läraren sitter 

placerad i ett kontroll rum och följer händelserna på skärmar, samtidigt som de kommunicerar 

genom högtalare och mikrofon. Lärarens närvaro, observationer och kommentarer som de får är 

mycket viktiga då det leder den tränande vidare i utvecklingen och får dem att se vad som de 

behöver träna mer på. I simulatorn är interaktionen med andra trafikanter bristande och därför 

blir interaktionen med läraren viktig för att driva den lärande framåt där inte medtrafikanter kan 

visa vägen genom sitt handlande. Lärarens roll i simulatorn handlar mycket om att instruera, 

peppa, motivera, skapa energi, se brister, och inte minst att uppmuntra de tränande. De deltagare 

som har föräldrar som kör lastbil utvecklas mycket fort, både i simulatorn och i bil körningen, 

de uttrycker en säkerhet, känner sig hemma i miljön, lever lastbil på ett annat sätt än de andra, 

diskuterar lastbil/ körning hemma, har en gemenskap och uppbackande nära kommunikation 

hemma om det de erfar. De visar på tävlingstendenser, triggas hemifrån att prestera, och tar till 

exempel tid på sin körning. De har ofta även datorspelsvana, detta kommer till användning så att 

de fortare förstår avstånd, djup i bilden och hastighetsbedömning än de andra. Det tar tid att lära 

sig hur simulatorbilden fungerar. Vana vid bildskärmar och datorgrafik gör att man förstår 

lättare och känner motivation. De som inte spelar datorspel, men även vissa som gör det, har 

lägre motivation för simulatorträningen än den verkliga träningen. De förstår inte vad de lär sig. 

Många tror att de bara lär sig instrumentens placering i bilen och rutin i att använda dem, de ser 

inte ytterligare träning som andra nämner som självklarheter, till exempel; precision, 

noggrannhet, detaljer, koncentration, lugn.  

I körträning i fysiska trafiksituationer handlar det om helheten, det tränas tempo och att 

strömma med i trafiken. De tränar närvaro och det handlar mycket om att hålla uppsikt. De erfar 

konsekvenser av handlande och hur man löser dem. De erfar verkliga situationer, erfar känslan 

av att köra ett långt fordon och tränar avstånds bedömning. De kör i stressiga trafikmiljöer, med 

mycket bilar och mycket människor som rör sig i området. De tränar rondeller, interagerar med 

trafikanter och fotgängare, växlar, speglar, blinkar, svänger, ser svårigheter med snö, sörja, höga 

vallar, smala vägbanor, långa fordon, trånga möten, göra flera saker samtidigt och upplever 

konsekvenser av sitt handlande. De måste hålla uppmärksamhet uppe på väglag och trafikanter, 

det händer mycket på samma gång och det går inte att fastna i detaljer och göra om. Lärarens 
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roll består mycket i att skapa lugn och att lotsa den tränande framåt. Små missar går förbi. I 

fysisk körning i den verkliga trafiken blir det mycket fokus på uppsikt och interaktion i trafiken. 

Diskussioner som uppkommer rör sig om brist på uppmärksamhet, att man inte lämnat 

företräde, inte är tillräckligt försiktig vid skolbuss, placering och planering men även 

ekodriving. Deltagarnas tidigare erfarenheter av bilkörning tar sig uttryck på så vis att de vet var 

instrumenten sitter, förstår trafikinteraktionen, de känner sig hemma i miljön, kan rutiner och 

vet ordningen hur de ska planera. De är lugna och avslappnade, verkar trivas. En del har 

dessutom med sig ett stort intresse för lastbilar och bilkörning hemifrån. 

Man kan se de olika lärandemiljöerna; simulatorn och den fysiska trafikmiljön, som två olika 

träningssituationer där olika saker erfars som i kombination av varandra är viktiga färdigheter i 

bilkörningen i den verkliga trafiken. De båda metoderna behöver därför inte vara identiska med 

varandra utan ger en möjlighet att ta tillvara det specifika möjligheter som finns i de olika 

miljöerna. Simulatorn ger en möjlighet att fördjupa sig i svårigheter som inte finns i den 

verkliga trafiken där miljön hindrar att gå in på detaljer och öva om och om igen. Detta ger en 

möjlighet till speciella träningsmetoder som inte verkligheten ger där man till exempel kan 

zooma in, skala av miljön eller se sina egna övningar på skärmar. De pedagogiska möjligheterna 

behöver utvecklas och istället för att stirra sig blind på om simulatorn simulerar en verklig 

verklighet borde man se det som två olika övningsmetoder som inte behöver likna varandra eller 

som behöver innebära träning på samma sätt, om man bara kan hålla dem i sär och inte förväxla 

dem.  

Men det finns också likheter mellan de olika lärandemiljöerna. De redskap som de tränande 

använder handlar mycket om erfarenhet, igenkännande, kommunikation och vilka 

diskurser/kulturer de ingår i, när det gäller båda lärandemiljöerna. De som har en bakgrund i en 

lastbilstradition får mer träning genom de diskussioner, reflektioner och attityder de får med sig 

hemifrån. Kommunikationen mellan lärare och lärande är ett annan viktigt verktyg där man ser 

hur läraren genom dialog och uppmaning till reflektion drar den lärande framåt i utvecklingen. 

8.1.  Framtida forskning 

När det gäller förarutbildning är det inte realismen som är viktigast menar Peters på VTI, 

Statens väg och transportforsknings institut (2008). Vad som borde förändras inom 

simulatorutvecklingen är synen på simulatorn som ett verktyg som kopierar den fysiska miljön. 

Istället borde man se de pedagogiska möjligheter som finns för att utveckla dessa möjligheter 

full ut. Det är viktigare med verktyg för att enkelt kunna utforma och anpassa scenarier, att 

kunna ge feedback till de lärande och att hålla reda på en elevs träningsprogram, än vad det är 

med den absoluta realismen. Simulatorn är inget universalmedel som passar i alla situationer, 

kan lära ut allt och har lösningen på alla problem, men den kan vara ett användbart verktyg i 

förarutbildningen om den anpassas efter vilka svar man får på frågorna ”Varför?, Vad?, När?, 

Vem? och  Hur?” och vilken målgrupp som man vänder sig till anser Peters (2008). De 

simulatorer som finns idag simulerar inte interaktionen med andra trafikanter och fotgängare 

tillräckligt väl för att det ska upplevas som verklighetstroget. Vad betyder det då för den 

tränande om miljön i simulatorn inte fungerar och reagerar på samma sätt på handlingar som 

utförs i den simulerade världen som den skulle ha gjort i den verkliga? I simulatorn händer inga 
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olyckor och man får inte uppleva och ta del av konsekvenser av handlande. Kan då de tränande 

ändå relatera till en verklighet under träningen och är det nödvändigt för dem eller kan de ha 

någon nytta av träningen ändå, även om de inte kopplar den till verkliga trafikhändelser? Och 

påverkar det deras lärande? Detta är viktigt att ta reda på för att kunna veta hur man bör 

utveckla simulatorn för lärande i framtiden. I simulatorn finns många möjligheter, speciellt när 

det gäller att ändra på och göra om den fysiska verkligheten och detta är någonting som borde 

tas till vara bättre. Möjligheter att skala av miljön, zooma in och göra om är viktigare i 

simulatormiljön än att precis allting ska gå att träna där. Vad som fram kommer av deltagarnas 

uttalanden är att det ofta är problem med avståndsbedömning i simulatorn och att det tar tid att 

lära sig att förstå bilden. 

Eftersom jag inte haft möjlighet att följa samma personer i simulatorträningen som körträningen 

i den fysiska miljön, skulle det vara intressant att göra fortsatta studier där samma personer följs 

upp i de olika träningsmiljöerna, för att kunna se om de tränande kan använda sig av de 

färdigheter som de tränat upp i simulatorn i den fysiska miljön. Man skulle först kunna studera 

körträningspass i den fysiska miljön, sedan hur de tränar de moment som de haft problem med i 

trafiken i simulator, för att sedan följa med dem ut i den fysiska miljön och studera om deras 

körning visar på framsteg inom problemområdet.  
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