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Förord 
Denna uppsats har kommit till i samarbete med den forskargrupp som ansvarar för 
billabbet på Högskolan i Skövde och ett antal trafikskolor i Västra Götalands län. Jag är 
oändligt tacksam för allt stöd jag fått under skrivperioden i form av support i 
simulatorn, goda råd och annan hjälp. Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare 
Per Backlund och alla som ställde upp som försökspersoner i simulatorstudien.  
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Uppsatsen fokuserar på hur körinstruktörer använder IKT1som en strukturerande resurs 
vid sin undervisning och hur de uppfattar ett datorbaserat utvärderingsverktyg kopplat 
till ett dataspel i en körsimulator. Syftet med studien har varit att förstå hur externa 
verktyg (artefakter) används pedagogiskt för att överföra kunskap och om individen kan 
bli oberoende av dessa verktyg. Studien genomfördes genom intervjuer som kopplades 
till testkörningar i en körsimulator. Körsimulatorn ingick i en större studie (Spel och 
trafiksäkerhet) där ett dataspel (serious games) utgjorde testpersonens upplevelse av 
bilkörning i en virtuell värld. Svaret blev att körinstruktörer har externa verktyg såsom 
leksaksbilar, penna och papper för att underlätta kommunikationen vid utvärdering av 
elevernas körning och att användandet av dessa verktyg som metod är likartad med 
användningen av metoden med körsimulatorns utvärderingsverktyg, samt att individen 
till sist automatiserar metoden och då blir oberoende av de pedagogiska verktygen och 
kan använda sina kunskaper när den kör bil.   
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1. Inledning 
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är fascinerande på många sätt. Den 
finns representerad i de flesta verksamhetsområden i samhället, den kan användas på 
många sätt och nyttan av den är odiskutabelt stor.  
 
Inom trafikutbildning används IKT som ett verksamt stöd för både instruktörer och 
elever i den dagliga verksamheten. Genom att vara ett simulerande verktyg med 
koppling till den egna situationen kan verktyget användas för att skilja ut viktiga 
beståndsdelar från den övriga verksamheten för att öka individens förståelse för 
problemområdet.  
 
Enligt Kirriemur (i Heppel, 2006) blir simulerade händelser viktiga referenspunkter 
(återkoppling) för att individen ska lära och agera i sin omgivning. Simulerade 
händelser blir ett substitut för verkliga händelser och individen kan experimentera med 
olika hypoteser för att förstå verkligheten, de kan agera och återagera för att se effekten 
av sina beslut.    
 
Inom simulering används verktyg som är utformade av individer som formgett dem för 
ett syfte och de har egenskaper, inbyggda kunskaper som brukaren av verktyget kan 
tillgodogöra sig vid användning. Säljö (2000) menar att tidigare generationers 
kunskaper byggs in i artefakter vilket gör att kunskap kan reproduceras från generation 
till generation. Säljö (2005) menar att tillverkaren av verktyget lånar ut sin expertis till 
brukaren och genom samspelet överförs kunskap från individ till individ. Det är inte 
nödvändigt att vara med om en bilolycka i verkligheten för att förstå vilken åverkan det 
kan bli på personer och fordon. Det räcker att andra individer som har kunskapen, talar 
om det för mig. 
 
Studiens fokus är riktat mot återkoppling med simulerande fysiska verktyg och hur de i 
körinstruktörers arbete och i en simulatorstudie kan leda till att individer blir oberoende 
av dess användning för lärandet. Detta innebär att fokus riktas på individers uppfattning 
utifrån erfarenhet av de båda intresseområdena med utgångspunkt ur ett pedagogiskt 
perspektiv.     
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2. Bakgrund  
Här kommer jag att beskriva ett antal begrepp som är viktiga för bakgrunden till 
undersökningen. 

2.1 Simulering 
Människan kan skapa modeller för att åskådliggöra fenomen i olika perspektiv. 
Perspektiven kan enligt min bedömning delas in i tre olika tidsuppfattningar vilka är 
dåtid, nutid och framtid. Vi kan återskapa (pröva) vad som hänt, vad vi gör just nu och 
vad vi tror kommer att hända för att få en förståelse för fenomen. Det kan ge individer 
oberoende av varandra eller i grupp en större insikt i problem. Detta kallas att 
”simulera”. Det är ett sätt att praktiskt öva scenarier vilket syftar till att nå fram till ett 
resultat. Resultatet framhäver påståenden om någonting och tolkas av individen. 
Kirriemuir (i Heppell, 2006) menar att simulering ger individen möjlighet att 
experimentera i en ”sandlåda” där alla möjligheter som står till buds kan prövas och 
accepteras eller förkastas. 
 
Simulering kan handla om allting som människan2 har i sin omgivning (kontext) och till 
hjälp för att utföra simulering använder människan olika fysiska och psykiska redskap 
(artefakter). Exempel på fysiska artefakter är datorer och exempel på psykiska artefakter 
är förmågan att tolka språk. Aldrich (2006) menar att de vanligaste datorbaserade 
simuleringarna som används av skola och organisationer i dag går att dela in i fyra 
områden som täcker det viktigaste innehållet i dem: 
 

1. Branching Stories där individen tar beslut utifrån flera möjliga alternativ under 
en pågående sekvens av händelser vilket handlar om vad individen ska säga till 
en annan individ i en given situation. Individens beslut har betydelse för 
handlingen i simuleringen vilket till slut genererar en negativt eller positivt 
resultat. Ett exempel är när personal i en IT-support tränar hur kunder ska 
bemötas.  

2. Interactive Spreadsheets vilka fokuserar på affärshändelser som exempelvis 
förnödenhetshantering, produkters livscyklar, ekonomi och affärsstrategier. De 
används ofta inom organisationer för att sprida kunskap och förståelse för 
organisationens handlingar. 

3. Game-Based Models har fokus på att lära genom spel där individen kan förena 
nytta med nöje i underhållande simuleringar med ett pedagogiskt innehåll t ex 
spel som Sim City där användaren simulerar hur ett samhälle är uppbyggt. 

4. Virtual Labs/Virtual Products fokuserar på objekt t ex kameror, den mänskliga 
kroppen eller en ny bil. Virtual Labs fokuserar på objektet vilket representeras 
utan dess fysiska restriktioner. Simuleringens interface rättar sig efter 
verkligheten och handlar simuleringen om en bil och den grafiska ljusknappen 
aktivieras så tänds bilens strålkastare. I Virtual Labs simuleras inte objektet lika 
plikttroget utan där koncentreras simuleringen på situationen där objektet 
används. Marknadsföring är ett område där virtual labs och virtual products 

                                                 
2 Denna uppsats handlar enbart om människans simulering. 
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används för t ex ge en tilltänkt kund eller försäljare en känsla för en produkt 
(Aldrich, 2006).  

2.2 Serious Games 
Med hjälp av Babylon-Pro (2007) betyder serious games enligt min tolkning ”seriösa 
spel”. Michaels mfl (2005) menar att om utvecklare och inbitna användare av dataspel 
tillfrågas vad serious games är så svarar de att alla spel är seriösa. De tar ”sina” spel på 
högsta allvar och de lever för att utveckla och använda spel.  
 
Serious games kan beskrivas som data- eller videospel vilka används som ett 
påverkande eller undervisande verktyg. De kan jämföras med undervisningsdataspel för 
ungdomar men är oftast avsedda för lärande efter gymnasienivå. Enligt Program-ace 
(2006) har undervisning genom serious games blivit mycket populärt eftersom 
användarna lär sig i sin egen miljö – inte i teori. Det har en nära anknytning till 
akademisk utbildning och lärande i praktiska situationer genom en kombination av 
realistisk simulation och underhållning. Detta skapar ett nytt utbud av underhållande 
pedagogiska spel. 
 
Serious games kan utvecklas för vilken genre som helst, de är inte bundna till något 
specifikt område och kan vara ett underhållande sätt att lära något. Ett serious game kan 
vara en simulation som har känslan eller utseendet som ett spel men som har sitt 
ursprung i verksamhet som inte är spelrelaterad. Det inkluderar det verksamheter som t 
ex affärer och militära operationer. Andra ändamål för serious games är exempelvis 
marknadsföring och annonsering av produkter och/eller tjänster. Serious games ska 
engagera, användaren ska utveckla spelets kontext, vilket ska motivera och undervisa 
användaren (ibid).  
 
Serious games utvecklades till interaktiva simulationer specialdesignade för 
underhållande, men fortfarande högeffektiva, övningar för hjärnan i virtuella miljöer 
vilka återskapar tillstånd från den riktiga världen med förbluffande realism. Persoligt 
engagemang och en personlig erfarenhet är huvudprinciperna för undervisningen med 
hjälp av serious games. Erfarenheterna memoreras fortare utan för mycket ansträngning, 
användaren kommer ihåg kunskaper under längre perioder och beslutsfattande processer 
tar sekunder när de praktiseras i interaktiva simulationer (ibid). 
 
Dataspelindustrin som låg bakom introduktionen av pedagogiska spel har fortfarande en 
stark påverkan på utvecklingen av serious games. Majoriteten av innovativa 3D-
teknologier och paradigm i hård- och mjukvara har införts och utvecklats av 
dataspelsutvecklare. Attraktiva koncept och stort personligt engagemang inspirerat av 
framgångsrika rollspel har gett framgång åt serious games. Bland annat har interaktiva 
3D-simulationer som har utvecklats för USA:s militär och regering blivit populära bland 
civila användare tack vare utvecklingen av datorers hårdvara (ibid). 
 
Spel kan definieras på olika sätt. För en del individer är spel liktydigt med att vinna. För 
andra står spel för regler och för en del betyder regler att det roliga uteblir. Huizinga 
(1938) beskriver sex stycken karakteristiska drag ett spel har: 
 

1. Det är frivilligt 
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2. Det är fiktivt 
3. Det upptar spelarens uppmärksamhet 
4. Det är tidsbegränsat och pågår inom ett begränsat område 
5. Det baseras på regler 
6. Det är socialt och skapar en enhet av spelare vilka identifierar sig som en grupp  
 
”Lek är en frivillig handling eller sysselsättning som förrättas inom vissa fastställda gränser i tid och 
rum i enlighet med frivilligt accepterade men obetingat bindande regler; de är sitt eget ändamål och 
åtföljs av en känsla av spänning och glädje och medvetandet av något som är >>annorlunda>> än det 
>>vanliga livet>>. Om man definierar det på detta sätt tycks det passa in för allt som vi kallar lek hos 
djur, barn och vuxna människor: skicklighets- och kraftlekar, förstånds- och hasardlekar, 
föreställningar och skådespel” (Huizinga, 1938, s 41). 

 
Dessa karakteristiska drag verkar beskriva de flesta spel vare sig de är kortspel, brädspel 
eller dataspel. Sammanfattningsvis är spel en frivillig aktivitet som är separerad från 
verkligheten, det skapar en fiktiv värld vilket har eller inte har en koppling till den 
riktiga världen och det kräver spelarens fulla uppmärksamhet. De spelas färdigt inom en 
viss tid och på en viss plats. De spelas efter etablerade regler och det skapas en social 
grupp av spelarna (Michaels mfl, 2005). 
 
Det finns individer som vänder sig mot Huizingas definition av spel därför att det inte 
innehåller en beskrivning av att spel är underhållande. Det är dock inget som kan 
inkluderas i spel utan det är ett resultat som vi får av att spela. Känslan av underhållning 
är en mekanism som ger oss positive feedback och gör spelaren benägen att upprepa 
aktiviteten om och om igen. Ett spel kan vara underhållande men endast om spelaren 
tycker om att spela spelet. Eftersom spelande är en frivillig aktivitet finns det inslag av 
underhållning, antingen som förväntan eller baserat på erfarenhet. Om spelaren 
förväntar sig underhållning och den uteblir eller om spelaren genom tidigare upplevelser 
saknar underhållning i spelet kan det hända att spelaren vänder sin uppmärksamhet mot 
något annat och inte vill spela spelet igen. Om serious games behöver vara 
underhållande är en pågående debatt. Genom undersökningar inför sin bok konstaterar 
Michaels mfl att 80% av de tillfrågade i en undersökning svarade att underhållning var 
en viktig eller mycket viktig del av serious games (ibid).  
 
Studenter engageras i familjära och underhållande spelbaserade simulationer vilka har 
ett inbäddat pedagogiskt innehåll. Spel som Jeopardy, Solitaire och till och med 
datorbaserade spel från områden som exempelvis äventyrsspel och ”first person shooter 
games” används för ändamålet. Anledningen till varför spelbaserade simulationer 
används är enkel. Matthew Sakey, e-learning designer, (i Aldrich, 2005) menar att 
människor lär sig bättre när de inte vet vad de ska lära sig. De hatar att bli tillsagda vad 
de ska lära sig, även om det är användbart. För att säga det på ett annat sätt: det är inte 
roligt att bli kontrollerad. Däremot är deltagande i Jeopardy eller ”Vem vill bli 
millionär” roligt och tillfredsställande. Enligt Aldrich (2005) finns det enkla grepp för 
att få deltagandet att bli en tillfredsställande upplevelse. Tonvikten i spelet ska ligga på 
snabba förflyttningar, snabba belöningar och en underhållande erfarenhet.  
 
Serious games använder spel som ett artistiskt medium för att föra ut budskap, lära ut 
något eller ge en upplevelse. Det är dock inte alla serious games som för ut sitt material 
seriöst. Enligt Ben Sawyer (i Michaels mfl, 2005) som grundande Serious Games 
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Initiative så är det seriösa i serious games intentionen med spelet, varför det skapades, 
och det har ingen koppling till själva innehållet i spelet. Spel uppfattas också olika av 
individer. Det som en spelare uppfattar som ett underhållande simulation kan av en 
annan spelare uppfattas som dödligt allvar. Michaels mfl (2005) nämner läkare som 
övar ett stundande kirurgiskt ingrepp i en simulation. Läkaren är inte ute efter 
underhållning i första hand utan fokuserar primärt på att rädda liv. Här kan inte 
underhållning vara i första rummet utan det får stå åt sidan för precisionen i 
simuleringen. Michaels mfl drar paralleller mellan olika användare av dataspelet 
Americas Army. Det är ett spel som utvecklats av USA:s armé för att rekrytera soldater 
och där spelaren kan få en underhållande upplevelse, men det kan också användas av 
armén för att träna underrättelseverksamhet, första hjälpen, överlevnadsträning m m. 
Slutsatsen är att en individs träning kan vara en annan individs underhållning och då 
kan underhållande spel i vissa situationer betraktas som serious games. 
 
Enligt Michaels (2005) är benämningen ”serious games” ganska ny. Under senare år har 
begreppet serious games använts i betydelsen att utnyttja det engagemang som spel 
skapar för att uppnå definierade syften utöver underhållning. Enligt Serious Games 
Workshop (2007) kan serious games definieras som spel med undervisande/påverkande 
innehåll och kan handla om träning, undervisning, hälsovård och marknadsföring. En 
term som använts tidigare är edutainment vilket många känner igen. Benämningen 
edutainment är enligt Alexandersson mfl (2001) en sammanslagning av de engelska 
orden för just utbildning (education) och underhållning (entertainment) och är en form 
av underhållning som är designad för att undervisa. I Nationalencyklopedin (2007) 
benämns edutainment: ”utbildning med betydande underhållningsvärde; 
spänningsväckande och lekfull undervisning, ofta via elektroniska medier som TV, 
video, CD-ROM etc”. Alexandersson mfl (2001) menar att även om 
edutainmentprodukter inte alltid är direkt framtagna för användning i skolan, används 
de som informella läromedel och recenseras i facktidskrifter för pedagoger. En central 
aspekt är att den lärande själv är aktiv under lärandeprocessen och Alexandersson menar 
också att edutainment, i form av dataspel, passar väl in i Piagets konstruktivistiska teori 
om lärande där Piaget alltid betonade vikten av individens egna handlingar och aktivitet 
för att lärande skulle ske. Enligt min bedömning urskiljs framgångsrik edutainment 
genom det faktum att undervisningen är rolig och lärare eller föredragare undervisar sin 
målgrupp på ett engagerat och underhållande sätt. 
  
Enligt Michaels mfl (2005) svalnade intresset för de tidiga edutainmentprodukterna 
ganska fort på grund av deras dåliga kvalité. I stället tog det växande intresset för 
Internet överhanden och användarna vände sig dit i stället. Edutainment blev inte 
populärt förrän under 1990-talet när PC-datorer blev vanliga och då skedde en remix av 
konceptet då de tekniska möjligheterna möjliggjorde att spel kunde utvecklas mer 
realistiskt. Oftast så relateras edutainment till dataspel som vänder sig till förskolebarn 
och individer som ska lära sig läsa. Serious games går förbi den begränsning som 
edutainment har och stöder all form av undervisning och vänder sig till alla åldrar. 
Edutainment anses av Michaels mfl vara en subgrupp till serious games. Min tolkning 
är att edutainment alltid är designat för att undervisa på ett underhållande sätt och att 
serious games inte behöver ha underhållande som fokus för att tillhöra sin kategori.   
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Enligt Michaels mfl (2005) finns det delar av den kommersiella sektorn som ser fördelar 
med serious games och aktivt försöker att utveckla dessa verktyg. Serious games kan 
användas på en mängd arenor och de kan kategoriseras på en mängd olika sätt. 
Exempelvis kategoriserar en del dem som pedagogiska eller politiska. Andra kategorier 
kan vara undervisning, hälsovård och företagsutveckling, listan kan göras längre. Värt 
att notera är att ett och samma spel kan hänföras till fler än en kategori.    
 
Enlig Program-ace (2006) är det bra att kunna argumentera för nyttan med serious 
games genom att diskutera och ge exempel på dess fördelar men också dess nackdelar. 
Två fördelar med effektiva serious games är realistiska simuleringar och att det är rikt 
på mänskliga erfarenheter. Andra fördelar är att lärandet pågår ständigt utan risker och 
att det finns en mycket hög återanvändningsbarhet. Enligt Heppell (2006) är ytterligare 
en fördel med serious games att användning av dataspel för lärande i formella miljöer 
gör undervisningsprocessen underhållande medan de placerar objektet i ett ramverk med 
relevans för uppgiften, vilket anses främja lärandet. Vad det gäller nackdelar så har 
några individer forskat på användandet av dataspel inom utbildning och undersökt vilka 
begränsningar verktyget dataspel har. Exempelvis har Jim Kirk, lärare på Western 
Carolina University, (i Aldrich, 2005) gjort undersökningar som visar att dataspel har 
fått en ökande popularitet i undervisning, men att det inte används rätt verktyg ännu. 
Lärarna använder gratisverktyg eller designar egna i stället för att köpa färdiga 
produkter som är lätta att använda. I det långa loppet, vilken programkälla det än är, 
kommer läraren att behöva infoga frågor och svar i systemet på mindre än 10 minuter.  

3.1 Högskolans körsimulator 
På Högskolan i Skövde finns det ett forskningsprojekt kring en körsimulator (Bild 1). 
Den består av en riktig bil som är kopplad till ett dataspel (serious games). Framför, vid 
sidan om och bakom bilen projiceras en datorbaserad körmiljö (dataspel) på skärmar 
med hjälp av projektorer (Bild 2). Enligt Engeström mfl (2006a) är målet med 
simulatorn att dra nytta av den kostnadseffektiva och underhållande aspekten av 
spelsimulatorer. Systemet består av 8 st standard PC – 7 klienter och en server. Varje 
klient är kopplad till en LCD-projektor som projicerar bilens omgivning. Eftersom 
simulatorn ska användas med dataspel kommer realism att representeras på ett annat sätt 
än vad det gör i avancerade högteknologiska simulatorer som används för 
trafiksäkerhetsforskning. Enligt Engeström mfl (2006b) är dataspelen som används  
egenutvecklade spel på en open-source plattform. Anpassningen av spel till simulatorn 
har gjorts med tanke på säker bilkörning, realistiska situationer och en rolig 
(tillfredsställande, författarens tolkning) spelupplevelse i ett antal scenarier. Scenarierna 
är tänkta att testa olika aspekter av bilkörning och på olika sätt utmana spelaren.  
 
En komplett Volvo S80 med autentiska reglage utgör förarmiljön i simulatorn. 
Engeström mfl (2006a) menar att genom användning av en riktig bil kan realism 
tillföras simulatorn och användarna har inga problem att förstå hur gränssnittet till 
simulatorn fungerar. Genom känslan av att befinna sig i en riktig bil kan de flesta 
individer uppfatta situationen som familjär och associera detta med ansvar för bilen och 
medtrafikanterna i spelet. Engeström mfl menar att detta tillför en känsla av seriositet i 
manövreringen med bilen. Jag tolkar detta som ett försök att tillföra realism i 
simulatorn. 
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Bild 1. Natasa Facol och Kenneth Lanner vid Högskolans körsimulator. 

 
 
Grafiken i simulatorn projiceras på sju stycken plana skärmar vilka täcker förarens 
synfält framåt och åt sidorna samt det som föraren ser i back- och sidospeglar. 
Skärmarna är helt utanför bilen och föraren kan vrida på huvudet och titta bakåt och se 
ut genom bakrutan på den vy som projiceras där. Vyerna projiceras genom LCD-
projektorer vilka är fastsatta i taket i lokalen där bilen står (Bild 1). 
 

 

 
                                                       Bild 2. Bilen omgiven av skärmar 1-7. 
 
 
Enligt Engeström mfl (2006a) har körsimulatorn ingen simulering av g-krafter för att 
simulera rörelse. I stället används ljud, vibrationer och bilens egen fläkt för att göra en 
illusion av rörelse. Ljudet genereras genom bilens egen ljudanläggning 
(surroundsystem). Vibrationer i bilens kaross genereras genom en speciell anordning 
som kallas ”butt kicker” vilken fortplantar vibrationer i hela bilen inklusive ratten. I en 
riktig bil känner föraren vägkontakt genom ratten och om föraren släpper ratten strävar 
bilen att gå rakt fram. I högskolans simulator har framhjulen placerats på lagerplattor 
vilka genom framhjulens lutning i vinkel strävar efter att hålla bilen på en rak kurs. 
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Detta gör också att det blir en rörelse (motstånd, påverkan) i styrmekanismen vilken kan 
uppfattas som ett märkbart gensvar till föraren, en efterlikning av vägkontakten.  
 
Datorsystemet består av 8 stycken standard speldatorer som är bestyckade med 
grafikkort av mellanklass. En dator agerar server och de andra datorerna, var för sig, har 
ansvaret för en av skärmarna runt bilen. Datorerna är sammankopplade via Ethernet 
LAN och all hårdvara är standard konsumentprodukter. Den enda specialanpassade 
komponenten är gränssnittet mellan bilen och datorerna. Rattrörelserna registreras via 
microsensorer som kommunicerar med servern via ett USB-anslutet protokoll från 
dataspel. Bilen kan i detta utförande jämföras med en joystick. Fördelen med denna 
lösning är att simulatorn kan användas med alla dataspel som stödjer joystick (ibid). 
 
För att utvärdera simulatorkörningen finns det ett utvärderingsverktyg. Det är en dator 
med skärm där körning loggas efter förutbestämda parametrar. Utvärderingsverktyget 
benämns ”Fun Digger” och kan användas för att exempelvis se förarens ansiktsrörelser, 
placering i körfält, avstånd till omgivande trafik, hastighet och vilka fel som begåtts 
under körning via loggfil (Bild 3). Ansiktsrörelserna dokumenteras med en filmkamera 
som är placerad vid backspegeln inne i bilen. Placering i körfält syns mitt i bilden i 2D-
vy sett uppifrån som en animering där alla körfält finns med i en rak linje och där alla 
fordon från den dokumenterade simuleringen finns representerade. Blinkningar och 
förflyttningar i och mellan körfält kan följas och historiken kan spelas upp gång efter 
gång. Det finns också diagram där ett flertal loggningar över händelser finns 
representerade.  
 

 
        Bild 3. Skärmdump från utvärderingsverktyget Fun Digger. Extremt koncentrerad förare i bild. 
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3. Frågeställning 
Elever på körskolor i Sverige måste genomgå övningar och tester när de tränar inför 
uppkörning på trafiksäkerhetsverket. Övningarna och testerna är både teoretiska och 
praktiska, i olika grad, och syftar till att eleven ska ha erhållit en grundläggande 
trafikutbildning. För att elevens lärande ska påskyndas används generella metoder för 
allmänt lärande och specifika metoder för specifikt lärande. De generella metoderna kan 
ge t ex allmänna anvisningar för vilka regler som gäller i trafiken och de specifika 
metoderna kan exempelvis ge svar på hur reglerna ska tillämpas i specifika fall. 
 
En grundläggande trafikutbildning ger inte körkortstagaren en utbildning i praktiskt 
handlande vid alla trafiksituationer. Träning av trafiksituationer genom manövrering av 
fordon i olika scenarier är omöjliga att förutse och kan endast genomföras om de sker 
just när övningskörningen äger rum. När bestämda trafiksituationer inte går att öva 
praktiskt går de bara att utvärdera genom teori, dvs eleven ska leva sig in i en bestämd 
körsituation och utvärdera den tillsammans med en körinstruktör och dennes 
utvärderingsverktyg (hjälpmedel).  
 
I högskolans körsimulator finns det bestämda scenarier som försökspersonen ska köra 
och det finns ett utvärderingsverktyg ”Fun digger” där data från körningarna lagras. 
Verktyget Fun Digger ska vara en hjälp vid utvärdering och strukturera verkligheten och 
kan möjligen vara ett hjälpmedel om körutbildning sker i simulatorn.  
 
Till sist ska individen klara sig utan de externa hjälper som utvärderingsverktygen 
erbjuder och klara av de trafik- eller spelsituationer som inträffar.  
 
Syftet är: 

• att beskriva och analysera hur utvärderingsverktyg kan användas pedagogiskt av 
körinstruktörer och deras elever. 

 
Frågeställningen lyder:  

• hur kan körinstruktörernas externa utvärderingsverktyg strukturera verkligheten 
så att kunskap överförs 

• hur kan utvärderingsverktyget ”Fun Digger” strukturera verkligheten så att 
kunskap överförs 

• hur kan individen strukturera verkligheten oberoende av externa 
utvärderingsverktyg   
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4. Metod 

4.1 Rapportstruktur 
Rapporten är skriven med en i huvudsak deduktiv argumentation. Enligt Hörte (1999) är 
formen för denna argumentation att forskarens slutsats följer av forskarens argument, 
som steg för steg leder läsaren till slutsatsen. En slutsats av det här slaget känns igen på 
att den kan inledas med ordet ”således”, ”alltså”, ”därför” eller motsvarande och att den 
är baserad på en kedja av argument. I rapporten ska läsaren ha en chans att följa kedjan 
av argument fram till slutsatsen. Forskaren är dock inte bunden till att följa principen att 
gå från argument till argument till slutsats. Ett alternativ är att börja med slutsatsen och 
sedan utveckla argumentationskedjan för att visa läsaren hur forskaren kommit fram till 
sin slutsats. 
 
I argumentationen använder vi en komponent som beskriver hur vi menar att världen är 
strukturerad och fungerar. Det formulerar vi på något sätt som en regel eller hypotes. En 
andra komponent beskriver något som vi har observerat empiriskt. En tredje komponent 
är det resultat som vi får när vi relaterar det vi observerat empiriskt till regeln (Figur 1) 
(ibid). 
 
 
 
 
 
   

4.2 Simulering och intervju 
I detta kapitel beskrivs genomförandet av studien. Som bakgrund till utförandet har 
Gal’perins teori3 om lärandet som en orienteringsprocess varit där jag använder språk i 
intervjuerna (för att koda min omgivning och aktivitet), jag planerar vilka aktiviteter 
som behövs för genomförandet, jag utför aktiviteterna (körning och intervjuerna) och 
utvärderar varje intervju med fokus på resultatet och vad jag eventuellt behöver förändra 
till efterföljande intervjuer. 
 
Genomförandet i körsimulatorn med efterföljande intervju (Figur 2)gick till så att alla 
testpersoner fick en muntlig genomgång (orientering) av simulatorn och dess tillbehör. 
Efter den muntliga genomgången tog testpersonerna plats i bilen tillsammans med 
intervjuaren och fick köra en övningsnivå om 3 minuter för att orientera sig om hur de 
ska manövrera bilen i dataspelet (Serious games). Efter att övningsnivån var färdigkörd 
fick alla testpersoner köra ett spel (Sp&Ts spel) med början på nivå ett. Spelet 
innehåller ett antal nivåer vilka var och en ska klaras för att testpersonen ska få starta på 
nästa högre nivå. Ledaren kan också välja att starta varje nivå manuellt vilket gör att 
man kan ge sig in spelet på önskad nivå utan att prestera något på föregående lägre 
nivåer. 
 

                                                 
3 Se kapitel 5.2.4 

 
 
               1. Regel                                        2. Empiri                       3. Resultat 
 
               Figur 1.  Deduktiv argumentationskedja 
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När nivå ett startar instrueras testpersonen via ett inspelat meddelande att en ambulans 
ska efterföljas till ett sjukhus. Efter att meddelandet spelats klart startar spelet och 
testpersonen befinner sig i bilen på en femfilig motorväg utan mötande trafik. 
Testpersonen ska hålla sig på lagom avstånd till en ambulans och vid körfältsbyten ska 
blinkers och bilens back- och sidospeglar användas. Vidare ska hastighetsbegränsningen 
på motorvägen hållas och hänsyn tas till omgivande trafik vilken består av bilar och 
lastbilar. Om ambulansen kör ifrån testdeltagaren och försvinner utom synhåll har 
testdeltagaren ”förlorat” och får starta om från början på samma nivå som just spelats.  
 
Alla testpersoner genomförde hela övningsnivån, tre testpersoner genomförde 17 
minuter av spelversionen (Spets spel) och två personer fick göra uppehåll i 
spelversionen på grund av yrsel men kunde efter en stunds vila köra vidare. Vid körning 
i spelversionen körde testdeltagarna så många nivåer de kunde klara inom 12 minuter 
sedan startades nivå 9 som är den första av spelets mest avancerade nivåer där 
testpersonen måste vara extra uppmärksam på omgivande trafik. På nivå 9 kommer 
bakomvarande sportbilar i mycket hög fart och framförvarande fordon kan helt plötsligt 
svänga in framför testdeltagarens bil. Testdeltagaren måste här hålla god 
uppmärksamhet framåt och bakåt i speglar för att klara sig utan att krocka med andra 
fordon. Nivå 9 kördes i max 5 minuter och totalt begränsades all simulatortid till 3 + 17 
minuter inklusive paus på grund av yrsel. 
 
Efter att körningen i simulatorn var helt klar påbörjades intervju med testpersonen. Alla 
intervjuer hade två delar. Del ett påbörjades vid ett neutralt bord i testlokalen för att 
intervjuare och testdeltagare skulle komma bort från, och inte distraheras av, alla datorer 
och annan elektronisk utrustning. Del två utfördes vid ett annat bord i lokalen där 
simulatorns utvärderingsverktyg ”Fun Digger” befann sig.  
 
Intervjun var upplagd så att testpersonerna skulle uppfatta det som ett samtal där några 
inledande frågor orienterade intervjuaren om vem testpersonen var, dennes ålder och 
uppgift vid körutbildning samt tid i yrket. Samtalen spelades in med hjälp av diktafon. 
Fokus vid intervjutillfället låg vid att försökspersonen skulle berätta utifrån egen 
erfarenhet av sitt yrke. Intervjun gjordes därför ganska fritt och det ställdes enbart några 
få fördefinierade frågor till testpersonen. Resten av frågorna utvecklades ur samtalet 
mellan intervjuare och testperson genom att intervjuaren ställde följdfrågor baserat på 
vad testpersonen uttryckte under intervjun.  
 
Orienteringsfasen innefattade i stora drag att försökspersonen skulle bekanta sig med 
lokalen, få en förståelse för simulatorns tekniska utformning, hur bilen manövreras i 
spelet samt att syftet med studien inte var att bedöma hur bra eller dåligt 
försökspersonen körde i spelet. Försökspersonen fick också reda på att en utvärdering 
skulle ske av vissa delar av simulatorn efter att spelet var slut.  
 
Utförandefasen innefattade att försökspersonen fick köra spelet under den tid som var 
avsatt för körningen utan att försökspersonen behövde klara av några nivåer i spelet.  
 
Utvärderingsfasen bestod av en tvådelad intervju med försökspersonen vilka gjordes 
med viss tidsbegränsning och med fokus på att en viss del av innehållet skulle vara 
likartat mellan intervjuerna av försökspersoner. Det likartade innehållet i intervjuerna 
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var fördefinierade frågor vilka ställdes för att intervjuerna skulle ha en struktur som 
underlättar utförandet och bearbetningen av intervjuerna. 
 

 

4.3 Utvärdera simulering 
Aldrich (2006) menar att utvecklare måste prova en simulering och se någon annan 
använda simuleringen och mäta de resultat som blir för att kunna utvärdera en simulator 
fullt ut: 
  

”The third paradox 
One can´t even begin to understand a sim by watching someone else playing it; one have 
to play it himself. One can´t even begin to evaluate a sim by playing it; one have to 
measure the results of someone else playing it.” (Aldrich, 2006, s. 50).  

 
Som utvecklare av en simulering är det nödvändigt att praktisera och studera 
användningen av simuleringen. Om inte simuleringens innehåll och dess process är väl 
känt för utvecklaren kommer utvecklaren att se en förändring i vad vi vet och vad vi gör 
men inte förstå hur förändringen kom till stånd genom simuleringen (Aldrich, 2006). 
Jag har beslutat mig för att följa Aldrich´s teoretiska förhållningssätt och köra 
simuleringen själv och sedan låta försökspersoner köra simulatorn för att påverka 
resultatet av denna undersökning på ett positivt sätt.  

4.4 Försökspersonerna 
Studien genomfördes med fem stycken testpersoner av vilka två var kvinnor och tre var 
män och de deltog alla enskilt i tester och intervjuer. Testpersonerna hade alla det 
gemensamt att de var körutbildare. Två av dem utbildade körskoleinstruktörer och 
körskoleelever, och tre av dem utbildade enbart körskoleelever. De presenteras inte med 
namn i uppsatsen utan benämns med ett tecken (A - E) för att få anonymitet. Vidare har 
kön, ålder eller tid i yrket ingen funktion i uppsatsen utan är enbart en läsarorientering. 
De var som följer: 
 

A. Kvinna, 37 år, har jobbat med körutbildning i 6 månader 
B. Kvinna, 45 år, har jobbat med körutbildning i 7 år 
C. Man, 64 år, har jobbat med körutbildning i 43 år 
D. Man, 41 år, har jobbat med körutbildning i 21 år 
E. Man, 55 år, har jobbat med körutbildning i 30 år    

 

Kör simulering 
 

Intervju 

 
 
 
  
 
Körinstruktör 

Figur 2. Arbetsflödet vid simulatorkörningen. 
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4.5 Kvalitativa intervjuer 
Denna undersökning har den kvalitativa intervjun som verktyg för att hämta in 
information från körinstruktörer. Enligt Trost (2005) utmärks kvalitativa intervjuer bl a 
av att forskaren ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man 
komplexa svar. Det innebär att man efter intervjuerna sitter med ett rikt material där 
man kan finna intressanta skeenden, mönster, åsikter och mycket annat. 
 
Enligt Ryen (2004) är de flesta forskare är eniga om att det behövs en intervjuguide där 
det beskrivs hur arbetet ska fortlöpa under intervjun där eventuella frågor som ska 
ställas finns med. Det finns inget enkelt svar på hur den ska se ut eller hur formaliserad 
den ska vara utan det beror på fokus, forskningsfrågor och urvalskriterier. Därför går det 
att argumentera för olika grader av formalisering. Ett argument för en begränsad 
förhandsstruktur eller ingen alls är att en fast uppläggning gör forskaren blind. 
Forskaren kanske inte fångar eller missförstår fenomenet som är viktiga för 
försökspersonen vid en alltför fast struktur. Intervjun som görs i denna undersökning 
har sin grund i synsättet att en alltför formell struktur hämmar möjligheten att samla in 
relevanta data. Ryen (2004) menar: 
 

”Om poängen är att fånga intervjupersonens perspektiv kommer en utvecklad 
förhandsstruktur att motverka intervjuns syfte. Med en sådan uppläggning kommer också 
kontexten, som är något av det viktigaste i kvalitativa studier, att förlora i betydelse.” 
(Ryen, 2004, s. 44). 

 
Som motvikt till ett begränsat synsätt på struktur kan nämnas att det finns en risk att 
viktiga fenomen går förlorade om de inte finns med på frågeformuläret. Det går också 
att snabba på arbetet med en utarbetad metod. Med en utarbetad förhandsstruktur går det 
att undvika att samla in data som är överflödig och därmed spara tid (ibid).   
 
Svårigheten med att anteckna vid intervjutillfället gjorde att valet föll på inspelning av 
intervjuerna med diktafon. På det sättet blir allt som sagts under intervjun fångat. 
Svårigheten är sedan att skriva ut allt material eller det material som relevant för 
undersökningen. Enligt Ryen (2004) tar utskrifter av intervjuer tid och inspelningen blir 
aldrig helt återgiven i text. Betoningar och andra beteenden som kan höras på en 
inspelning kan falla bort och intervjuaren kan därmed missa betydelsefulla saker i 
intervjun. En aspekt att tänka på är att den intervjuade kan känna sig besvärad av att 
samtalet spelas in vilket ökar risken för skeva data. Ryen nämner också att intervjuaren 
bör framhålla att denne har tystnadsplikt.  
 
Syftet med kvalitativa intervjuer har traditionellt inte varit att producera statistisk 
generaliserbar kunskap såsom i kvantitativa analyser. Detta ger vid handen att det inte 
behöver göras något slumpvis urval av undersökningspersonerna där urvalet ska 
representera en ”minivärld” eller en komprimerad kopia av populationen. 
Huvudavsikten vid kvantitativa intervjuer är inte att jämföra enheter utan att få tillgång 
till händelser och handlingar som är relevanta för undersökningens frågeställning. Det 
centrala är tillgången till undersökningspersonen och dennes sätt att se på världen, inte 
att räkna hur många som ser det på samma sätt. Möjligheten att nå djupt i den enskilda 
intervjun är intervjuns styrka i den kvalitativa studien (ibid).   
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Sammanfattningsvis är intervjuns resultat till största delen beroende av den som 
intervjuar, och i mindre grad av den som blir intervjuad. Det skapas en mängd data 
vilket kan vara krävande att analysera. Vilken förhandsstruktur som behövs beror på 
vilka förkunskaper intervjuaren har gentemot det som ska undersökas. 

4.6 Transkribering 
När inspelade intervjuer ska bearbetas för att kunna presenteras i textform krävs det 
mycket arbete. Data ska analyseras och bitar som är relevanta för textens syfte ska 
skiljas ut från övrigt material. Enligt Ryen (2004) kan Valet av material som ska skiljas 
ut göras direkt vid avlyssning av den inspelade intervjun eller när informationen skrivits 
ner. De båda metoderna kan användas var för sig eller tillsammans. Materialet som väljs 
ut transkriberas vilket enligt Linell (1994) betyder att samtalets struktur, dess form och 
innehåll studeras. 
 
Transkription är ett resultat av en överföring av talbeteenden och eventuellt signaler 
som kroppsspråk till skrift. Transkription av dessa talbeteenden och signaler bygger på 
tolkning och förståelse. En konsekvens av den subjektiva tolkningen och förståelsen är 
att transkriptionsprocessen lätt för med sig automatiska justeringar av det som sagts, 
ofta i riktning mot en fungerande skriftspråksform(ibid). 
 
Vid transkriptionen rekommenderar Linell (1994) symboler och konventioner. De ska 
enligt honom uppfylla följande kriterier: 
 

a) Det ska vara möjligt att göra en bastranskription vilken kan kompletteras och 
specificeras med fler detaljer beroende på syfte 

 
b) Symboler ska finnas i ett vanligt ordbehandlingsprogram 

 
c) Konventionerna ska i möjligaste mån överensstämma med internationell praxis 

 
Jag har följt Linells (1994) rekommendationer i vissa avseenden och gjort en 
bastranskription och använt de symboler Linell förordar. Jag har inte studerat 
internationell praxis utan konstruerat en transkription med Linells symboler och 
återgivit talspråket med dialektala uttryck och i möjligaste mån korrekt ordföljd d v s 
talspråk. Återgivningen av talspråk har hjälp mig att ”komma ihåg” intervjuerna lättare 
och att återge dem i tolkad form före varje transkription. Transkriptionerna benämns 
som excerpter och är numrerade för att de ska kunna identifieras. 
 
Detta är en lista över de av Linells (1994) symboler och dess betydelse jag använt i 
uppsatsen: 
 
SYMBOLER: INNEBÖRD: 
 
, (komma)  fortsättnings- och uppräkningsintonation 
 
. (punkt)  avslutningsintonation 
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? frågeintonation (stigande) (eller frågeprosodi någonstans i 
föregående intonationsfas) 

 
- avbrott (t ex avbrutet ord) 
 
kursiv  betoning (fokus) 
 
◦         ◦  låg röstvolym, ofta med platt tonkurva 
 
◦◦      ◦◦  mycket låg volym, eller viskning 
 
*        *  (inramande relevant yttrandedel): mycket låg volym eller 
  Viskning 
 
@      @  höjning av grundtonläget, eventuellt upp mot falsett 
 
(.)  kort men märkbar paus 
 
(..)  paus under 0.5 sekunder 
 
(…)  paus mellan 0.5 och 0.75 sekunder 
 
(xx)  ohörbart ord 
 
(xx xx)  flera ohörbara ord (ohörbar sekvens) 
 
((harkling)) icke verbala aspekter eller allmän kommentar till hur något 

sägs 
 
Detta är tecken av egen produktion som jag använder i uppsatsen: 
 
…//… mening/meningar efter tecknet är urklippta ur en större 

sammanhang 
 
(Intervjuare:  ) föregår intervjuarens kommentarer i excerpter 
 
A: föregår körinstruktörers kommentarer (bokstaven ändras från 

A-E beroende på vilken av instruktörerna det är som 
kommenterar) 

4.7 Övriga förberedelser  
För att förhöja min egen kunskap om spel och simulering inför arbetet med simulatorn 
på högskolan i Skövde har jag använt ett dataspel (Chicken Invaders) och en GPS-
navigator (TomTom ONE II) till bil. Jag har använt litteratur i form av böcker och 
artiklar i pappers- och elektronisk form. Den elektroniska litteraturen har jag hämtat via 
databaser på högskolebiblioteket i Skövde, laddat hem via högskolan i Skövdes 
webbplats, hittat på annan plats på Internet samt erhållit av min handledare Per 
Backlund. 
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Sökord som jag använt vid eftersökning av litteratur på Internet och i 
högskolebibliotekets databaser har varit som följer: 
 
Serious games, simulering, simulator, computer games, simulation, dataspel för lärande, 
edutainment samt olika författarnamn jag fått tips om genom litteratur och individer jag 
varit i kontakt med. 
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5. Teori 

5.1 Kognition vs kontext  
De processer som leder fram till individens lärande, exempelvis i en körutbildning, kan 
förklaras utifrån olika perspektiv. Två av dem är kognitivt perspektiv på lärande och 
kontextuellt perspektiv på lärande.  
 
Det kognitiva perspektivet fokuserar på individen och de kognitiva processer som anses 
äga rum inom individen. ”Det handlar om inkodning och tolkning av information, 
bearbetnings- och beslutsprocesser samt lagring av information i minnet” (Ellström, 
1996, s 16). Det kontextuella perspektivet riktar in sig på att studera lärande i individens 
dagliga verksamheter och olika sociala sammanhang, s k kontexter. Det kontextuella 
synsättet innebär ”en förskjutning från det kognitiva perspektivets inriktning på en 
tänkande, men inte nödvändigtvis socialt verksam människa, till en starkare fokusering 
på en handlande människa i olika sociala sammanhang” (Ellström, 1996, s. 16-17).  

5.1.1 Kognitiva perspektivet 
Enligt Ellström (1996) skiljer ett inflytelserikt perspektiv inom den kognitiva teorin 
mellan tre kunskaps- och handlingsnivåer. Det är den teoretiskt beskrivande kunskapen, 
den praktiska kunskapen och den automatiserade kunskaps- eller färdighetsnivån. Den 
teoretiska kunskapen finns representerad i minnet och den praktiska kunskapen antas 
vara lagrad i form av regler för hur man ska lösa problem i olika situationer. Individen 
skaffar sig först en allmän uppfattning hur en uppgift eller problem ska lösas. Den 
allmänna uppfattningen omformas sedan genom övning till handlingsregler eller 
praktisk kunskap som i en tredje fas automatiseras till färdigheter som är specifika för 
uppgiften. 
 
Genom att använda detta kognitiva perspektiv lägger man tonvikten på 
kunskapsinhämtning genom verbala instruktioner och formell undervisning. Fuglestad 
(1999) menar att detta resonemang ger vid handen att teorin stöder praktiken. Teorin 
används för att lösa konkreta problem vilket kan uttryckas: ”man ska omsätta i 
praktiken det som man lärt sig i teorin” (Fuglestad, 1999, s. 36). Det finns en klar 
åtskillnad mellan en teoretisk undervisningssituation där man ”lär sig om” och en 
situation med praktiskt handlande. Forskare frågar sig i vilken utsträckning man löser 
praktiska problem med teoretiska kunskaper, d v s genom att tänka. Ellström (1996) 
menar:    

”Forskning kring detta problem med överförningen av förmågor från teori till praktik 
pekar på flera skillnader mellan lärande i formell utbildning och lärande i praktiska livet 
En konsekvens av dessa skillnader är att mycket lite av vad man lär sig i formella 
utbildningar kan överföras och utnyttjas som en bas för praktiskt handlande i vardagsliv 
och arbete” (Ellström, 1996, s. 17)  

5.1.2 Kontextuella perspektivet 
Det kontextuella perspektivet hävdar (enligt, Ellström; Säljö, 2000) att kunskap är 
kontextbunden, att den ingår i ett sammanhang. Lärandet ses som en social process som 
ingår i kulturella nätverk (gemenskaper). Man hävdar att lärande innebär att individen 
tillägnar sig en gemenskaps kultur och dess utmärkande handlingsmönster genom att 
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vara aktiv i gemenskapen. Lärandet kan därmed inte studeras isolerat från den 
gemenskap som individen ingår i. Individens lärande kommer att bli förknippat med de 
begränsningar och möjligheter som individens omgivning har. 
 
Enligt Ellström (1996) förespråkar det kognitiva perspektivet lärande genom starkt 
formell undervisning och verbal instruktion. Utifrån ett kontextuellt perspektiv betonas i 
stället synen på ett informellt lärande, ett lärande baserat på erfarenheter. Ellström 
(1996) och Lave & Wenger (1991) menar att individen skaffar sig kunskaper och 
erfarenheter genom lärlingsskap och praktiskt handlande i gemenskaper.  
 
Det praktiska handlandet beskrevs av Gilbert Ryle (i Fuglestad, 1999) som åsidosatt när 
han forskade om lärande i och utanför skolan. Kunskap av typen ”veta att” hade enligt 
Ryle fått en dominerande ställning som en egentlig kunskap. ”Veta att” produceras 
genom forskning och förmedlas i skolböcker eller annan media via formaliserade 
utbildningar. Ryle tyckte att kunskap förmedlades ensidigt och skilde mellan ”veta att” 
och ”veta hur”. Ryle menade att ”veta hur” finns i många olika sammanhang och kom 
till uttryck genom praktisk skicklighet inom olika områden som exempelvis att cykla, 
snickra och argumentera.  

5.1.3 Kritik 
Enligt Ellström (1996) kommer kritik mot det kognitiva perspektivet framför allt från 
det kontextuella perspektivet på lärande. Kritiken riktar in sig mot det kognitiva 
perspektivets syn på kunskap och lärande där man vänder sig emot synen på kunskap 
som något som enbart finns i huvudet på individer, något intellektuellt. Ett problem med 
det kognitiva eller kunskapsrelaterade synsättet är att lärande blir ett sätt att tillägna sig 
en given strukturerad information. Dessutom finns det enligt kritikerna en alltför skarp 
gränsdragning mellan en individs kognitiva inre kunskaps- och tankeprocesser och de 
sociala och kulturella sammanhang individen deltar i.  
 
Det kontextuella perspektivet å sin sida är kritiserat för att det inte studerar individen i 
sig utan individen som en medlem av en gemenskap. Det ger vid handen att människan 
inte är en tänkande människa som enskilt kan planera sin verksamhet. Den utför sina 
handlingar beroende på vad för omständigheter den har i sin omgivning (ibid).  
 
Sammanfattningsvis kan man, enlig min bedömning, säga att det kognitiva perspektivet 
lägger tonvikt vid att förklara ”det yttre” (handlingar och beteenden) i termer av det inre 
(psykisk representation). Det kontextuella perspektivet försöker förklara en ”inre” 
medvetenhet i termer av det yttre (omgivningen, samhället). I ett tredje perspektiv, det 
sociokulturella, studeras det kognitiva och kontextuella synen på lärandet samtidigt. 
Enligt Wertsch (1991) studeras i det sociokulturella perspektivet individens mentala 
processer och dessa processers ursprung i sociala sammanhang.   

5.1.4 Behov av två perspektiv 
Enligt Ellström (1996) har teoretisk utbildning har visat sig svår att överföra och 
tillämpa som bas i praktiskt handlande. Omvänt kan erfarenhetsbaserat lärande leda till 
ett tämligen begränsat lärande. Det är bundet till specifika situationer och därmed svårt 
att generalisera och dra nytta av i nya eller okända situationer. De båda perspektiven är 
var för sig en källa för lärande och de kan, i olika grad och i olika situationer, 
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komplettera varandra. ”Mycket talar för att man kopplar samman dessa båda former för 
lärande” (Ellström, 1996, s. 19).  
 
Enligt Ellström är teori- och erfarenhetsbaserat lärande sammankopplat. Ska lärande 
beskrivas är användandet av bägge perspektiven en strategi som är gångbar och det är 
mycket svårt att få en helhetsbild av en lärandesituation om perspektiven används var 
för sig. Ska de användas var för sig kommer aspekter på lärande att uteslutas. Utesluter 
vi något reducerar vi antagligen dynamiken i vår syn på lärande. Det blir enahanda 
beskrivet och svårare att sätta i relation till både teori och praktik (ibid). 

5.2 Sociokulturell teori 
Den sociokulturella teorin har blivit ett kraftfullt verktyg inom forskning om sociala och 
kulturella aktiviteter. Själva kärnan i den sociokulturella teorin går tillbaka till de 
arbeten som den ryske psykologen Vygotsky (1896-1934) gjorde på 1920- och 1930 
talet när han började utveckla den kulturhistoriska teorin i skuggan av den ryska 
revolutionen. Vygotsky hade mycket idéer men hann aldrig sammanställa alla 
förklaringar i systematisk teori eftersom han avled i unga år av tuberkulos. Arbetet är 
fragmentariskt och olika versioner och översättningar av Vygotskys arbeten har gjorts 
under årens lopp vilket gjort det möjligt att tyda Vygotskys arbeten på fler än ett sätt 
beroende på vilket område de appliceras på. De kan alla referera till Vygotskys arbeten 
och ändå komma fram till olika slutsatser. 
 
Människor världen över har inspirerats av Vygotsky och utvecklats hans idéer och 
ibland försökt passa ihop den med andra forskares teorier. Genom många individers 
kreativa ansträngningar har den sociokulturella teorin bidragit med intressanta 
påståenden och många kreativa idéer. Enligt Kaptelinin mfl (2006) är det mest 
fundamentala i Vygotskys teorier att det finns en relation mellan, å ena sidan, det 
mänskliga sinnet och, å andra sidan, kultur och samhälle. Vygotsky ansåg att idén med 
kultur inte skulle begränsas till ett antal externa faktorer som påverkade det mänskliga 
sinnet. Han ansåg att kultur och samhälle inte är externa faktorer som influerade det 
mänskliga sinnet utan att de är en genererande kraft som är direkt involverade i 
utvecklingen av det mänskliga sinnet. 
 
Denna studie är i huvudsak influerad av den sociokulturella teorin och jag har utgått 
från det sociokulturella perspektivet vid sammanställningen av forskningsmaterialet.   

5.2.1 Zone of Proximal Developement 
Det ett välkänt faktum att Vygotsky var mycket fruktsam och produktiv i sin forskning 
under sitt relativt korta liv, vilket har lett till ett antal konsekvenser. Vygotsky föreslog 
många idéer av vilka ett stort antal aldrig blev systematiskt utvecklade. Idéer som ”Zone 
of Proximal Developement” (närmaste utvecklingszonen) finns spritt över delar av 
Vygotskys arbeten men benämns på olika sätt och är innehåll i olika koncept. Zone of 
Proximal Developement (ZPD) kan beskrivas som en klyfta mellan vad individen kan 
utföra på egen hand och vad en individ kan utföra tillsammans med någon som har 
större erfarenhet och mer kunskap. I ZPD finns individens utvecklingspotential och när 
individen tillsammans med någon annan utvecklar olika förmågor internaliseras så 
småningom de nya kunskaperna. Individens kompetens ökar och beroendet av någon 
med större erfarenhet och kompetens minskar. Individen kan lösa uppgifter som tidigare 
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inte kunde lösas utan hjälp. I ZPD ligger utvecklingen från det individuella till det 
sociala (Haenen 2000; Säljö, 2000; Vygotsky, 1978).  
 
Vygotsky (1978) har ett exempel på ZPD i barns utveckling genom lek. Lek gör att det 
skapas en ZPD för barn där de kan agera som de vore äldre än vad de är och agera efter 
lekens regler, de beter sig på en högre nivå än vad de gör utanför leken. De kan simulera 
att de är vuxna och att de beter sig som de uppfattar att vuxna gör, vilket utvecklar 
barnet mentalt. Det blir en betydande källa för barnets utveckling.      

5.2.2 Aktivitet 
Enligt van Oers (2004) blev flera olika koncept som introducerades av Vygotsky aldrig 
till fullo analyserade av honom själv men blev djupare analyserade av hans efterträdare. 
Vygotskys använde ofta begreppet ”bärande aktivitet” när det gällde lek. Aktivitet var 
för Vygotsky en händelse som kan medieras (föras över) från det yttre (omgivningen) 
kring människan till det inre psykologiska planet. Väl inne på det psykologiska planet 
upphör aktiviteten när människan har automatiserat den som färdighet. Ett exempel på 
automatiserad kunskap är bilförarens handhavande med en manuell växellåda vilket till 
en början innefattar ansträngning för att kunna. Efter ett tag övergår handhavandet till 
en automatiserad process och bilföraren tänker inte längre på vad den gör när den 
använder växlarna.   
 
För att kunna mediera aktiviteten ansåg Vygotsky att människan behövde ”verktyg” 
(artefakter) och tecken (symboler) (Figur 3).  
 

 
Figur 3. Tecken och verktyg inordnade under konceptet medierad aktivitet. (Avbild från Vygotsky, 1978, 
s. 54) 
 
Artefakterna är externa (utanför människan) eller interna (inne i människan). De yttre 
artefakterna är fysiska och innefattar exempelvis begrepp som penna, bok, dator osv. De 
interna artefakterna är olika förmågor som individen har på det psykologiska planet 
(intellektuella redskap) t ex språk och förmågan att räkna. Enligt Susi, (2006); Säljö, 
(2000); Vygotsky, (1978) hör tecken hör till verktyg men ansågs av Vygotsky vara av 
särskild betydelse när det gäller mediering. Vygotsky beskrev tecknen vid sidan om och 
tillsammans med verktyg för att tydliggöra detta. Enligt Vygotsky (1978) är den mest 
karakteristiska skillnaden mellan tecken och verktyg de olika sätt de orienterar 
mänskligt beteende. Tecknen är  den enskilde individens inre representation av att tyda 
kulturella symboler som exempelvis enstaka ord, hela meningar, talade eller skrivna 
instruktioner, vägskyltar och olika kläder som uniformer (Susi, 2006; Säljö, 2000; 
Vygotsky 1978). Verktyg är centralt för det sociokulturella perspektivet och de inre och 
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yttre verktygen anses samspela. Säljö (2000) har tryckpressen som exempel där ”ett 
intellektuellt redskap – bokstaven – byggs in i en fysisk artefakt – en typ – vilket blir en 
del av tryckpressen. I ett sociokulturellt perspektiv illustrerar detta, att det finns ett 
intimt samspel mellan mentala och fysiska artefakter; de sistnämnda är materiella 
instanser av de förstnämnda” (Säljö, 2000, s. 184).        
 
Enligt Susi (2006) har flera forskare bidragit till aktivitetsteorin bl a Vygotsky, Leont’ev 
och Gal’perin. Vygotskys kollega Alexej Leont’ev utvecklade aktivitetsbegreppet till ett 
koncept som beskrev en aktivitets kulturella historiska status (tillstånd) och dess 
psykologiska potential (möjlighet) och struktur. Leont’ev formulerade teorin på 1960- 
och 1970-talet men de första utkasten till teorin fanns nedskrivna på 1920- och 1930-
talet. I aktiviteten finns ”subjekt” vilket är den aktiva enheten exempelvis människor 
och ”objekt” vilket är den passiva enheten exempelvis dokument, filer och program. Det 
finns också ”verktyg” vilket exempelvis kan vara datorer eller människans kognitiva 
verktyg som förmågan att se och tala (Figur 4).  
 

 
Enligt Susi (2006) ansåg Vygotsky att ett huvudspår i aktivitetsteori är den sociala 
naturen av mänskliga aktiviteter. Vygotsky ansåg att sociala interaktioner är grunden för 
att förstå betydelsen av ord, dess mening, i sociala sammanhang. Enligt Susi menade 
Leont’ev å sin sida att sociala interaktioner inte kan förklara orsaken till utveckling, och 
därför ansåg han Vygotskys teorier alltför snäva för att förklara medvetenhet vilket var 
ett viktigt begrepp inom den ryska psykologin. Leont’ev övervägde också om den 
individuella (subjektet) objektorienterade aktiviteten, medierad av verktyg och tecken, 
var ineffektiv som analysmodell eftersom all mänsklig aktivitet samverkar. Leont’evs 
utgångspunkt var att ersätta Vygotskys tecken (eller verktyg) som en förmedlande länk 
mellan subjekt och objekt. I stället för tecken och verktyg införde Leont’ev begreppet 
”aktivitet” vilket därigenom utökade den grundläggande strukturen av Vygotskys 
aktivitetsbegrepp med argumentet att medvetenhet härstammar från extern aktivitet. 
Begreppen aktivitet medierat genom verktyg och objektorientering är ett grundläggande 
koncept för aktivitetsteorin.  

5.2.3 Kognitiva strukturer  
Enligt Haenen (2000) samarbetade Leont’ev med psykologen Pjotr Gal’perin vilken 
(1957) hade gjort viktiga framsteg inom aktivitetsbaserad forskning. Gal’perin forskade 
bl a om känslor och gjorde exempelvis experiment med vuxna deltagare vilka fick i 
uppgift att lägga ett enkelt barnpussel. Gal’perin plockade bort en pusselbit utan att 
experimentdeltagarna märkte något. Den saknande pusselbiten störde 
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Figur 4. En aktivitets struktur och den verktygs-medierade relationen mellan 
människan och objektet enligt Leont’ev (modifierat från Nardi, 1996, s. 28) 
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experimentdeltagarna, de blev frustrerade. För att ytterligare öka på frustrationen 
frågade Gal’perin varför de tog så lång tid på sig med pusslet. Efter en stund såg 
Gal’perin till att den saknande pusselbiten obemärkt kom tillbaka vilket vände 
frustrationen till överväldigande lycka hos försökspersonen när den fann den saknade 
pusselbiten och kunde färdigställa pusslet. Gal’perin menade att försökspersonernas 
känslor skapade en inre barriär som manifesterades genom frustration och flyktkänsla 
när de inte lyckades lösa pusslet och att känslorna manifesterades som glädje när 
försökspersonen kunde komma över den inre psykologiska barriären.  
 
Haenen (2000) nämner om ett experiment som Barker, Dimbo & Lewin gör med yngre 
barn om hur de agerar på frustration. Under tiden barnen lekte med leksaker de var 
bekanta med fick de en chans att leka med nya och fascinerande leksaker. Efter några 
minuter fick barnen sina vanliga leksaker att leka med och en avspärrning sattes mellan 
barnen och de nya fascinerande leksakerna så att barnen fortfarande kunde se dem. 
Genom frustrationen som uppkom lekte barnen sämre med sina vanliga leksaker. ”Thus, 
a child who before the experienced frustration had been ’writing a letter’ went back to 
mere scribbling4” (Haenen, 2000, s. 57). Barker menar att ur ett teoretiskt perspektiv är 
barnens handlande en förlust av förmågan att särskilja (differentiering) och benämner 
den som problem med återdifferentiering (återträdan till ett tidigare stadium) och att det 
är en reduktion av gränserna i en persons topologiska5 system. Lewis menar att det 
mänskliga sinnet i grunden inte är separerat med gränser utan gränserna för särskiljande 
skapas progressivt vid behov. Lewis menar också att återdifferentiering innebär en 
förlust av existerande särskiljda strukturer och en återgång till en tidigare form av 
aktivitet (tillstånd innan automatisering av handling). Enligt Lewis kan frustration 
producera fram en återdifferentieringsprocess. Exempelvis när människan ställs inför en 
situation där ett verktyg ska användas för att inhämta kunskap kommer människans 
sinnen att successivt mer och mer (progressivt) urskilja det specifika i situationen och 
hur verktyget ska lösa problemet. Kommer personen att bli frustrerad (skapa en inre 
barriär) kan personen få flyktkänslor och pendla mellan olika sätt att försöka lösa 
problemet. Exempelvis är, enligt min bedömning, en precis frågeställning i denna 
uppsats en hjälp till att differentiera tänkandet och lösa problemställningen. En alltför 
generell frågeställning kan innebära att författarens fokus flyttas mellan olika objekt 
som eventuellt kan passa in under frågeställningen vilket kan leda till att författaren blir 
frustrerad och får flyktkänsla. För att slippa frustrationen kan författaren exempelvis 
använda flykt som utväg och lämna skrivandet med en påbörjad men ej färdig uppsats 
som resultat. Författaren kan också bearbeta den eller de aktiviteter (kognitiv) som 
uppkommer och en tänkbar utgång är att författaren med hjälp av de kognitiva verktyg 
denne besitter inser att frågeställningen är alltför generell och omarbetar densamma till 
en mer precis och användbar. Enligt Säljö (2000) är verktygen en strukturerande resurs: 

 
”I ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom 
intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor i konkreta 
verksamheter. Begreppet medierar – som kommer från tyskans Vermittlung (förmedla) – 
antyder således att människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad kontakt med 
omvärlden. Tvärtom hanterar vi den med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap 
som utgör integrerade delar av våra sociala praktiker” (Säljö, 2000, s. 81). 

 
                                                 
4 Klottrande (Babylon-Pro, 2007). 
5 Topologisk, relaterande till geometri (Babylon-Pro, 2007). 
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I det sociokulturella perspektivet är mediering centralt. Mediering innebär att vårt 
tänkande och föreställningsvärldar härstammar från, och därmed färgad av, människans 
kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (ibid).      

5.2.4 Aktivitet en orienteringsprocess 
Enligt van Oers (2000) menade Gal’perin att lärande som mänsklig aktivitet är en fråga 
om en grundläggande orienteringsprocess. Genom användningen av språk (eller: 
symboliska teckensystem) kodar individen sin omgivning och sin aktivitet, och skapar 
en ny symbolisk värld i vilken individen kan orientera sig och förutse händelser genom 
förändrade aktiviteter. 
 
Gal’perin konstruerade en teori för lärande baserat på följande modell över aktivitet: 
 
Orientering  →  Utförande av aktivitet  →  Utvärdering 
 
Först ska individen orientera sig i sin omgivning: vad behöver jag utföra? Vad är mitt 
mål? Vad exakt är mitt objekt? Vilka verktyg finns det? Hur ska jag planera min 
aktivitet? Efter orienteringen utför individen aktiviteten efter planen och sist utvärderas 
aktiviteten. Efter detta startar en ny orientering och utförandet av en ny aktivitet sker etc 
etc. I grunden är Gal’perins syn på lärandet att en förändringsprocess, vilken grundar sig 
i mänsklig aktivitet, äger rum i alla delar av aktivitet (orientering, utförande, 
utvärdering) (ibid). 
 
Med sin modell över lärande som grund utvecklade Gal’perin en undervisnings- och 
lärandeteori i vilken han specificerade hur en optimal lärandeprocess ser ut och vilka 
parametrar som behövs för att en fullt utvecklad mental aktivitet ska uppnås (ibid). 
Schematiskt kan det beskrivas i figuren (Figur 5) som följer:   
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Genom orientering och utvärdering av aktiviteten skapas de optimala möjligheterna för 
utförande och förändring av den. Själva kärnan lärandeprocessen är utförandet vilket 
specificerar de förändringar som uppstår under processen och de parametrar som 
används för utförandet är: 
 
Nivå  
Först ska aktiviteten utföras på en materiell nivå med materiella objekt och utan att 
strukturera aktiviteten. När den materiella aktiviteten är utförd utan misstag ska 
aktiviteten utföras kombinerat med verbala instruktioner av aktiviteten. Fortsätt till en 
verbalt utförande av aktiviteten (verbal nivå). Om den verbala nivån utförs 
tillfredsställande, skifta till att utföra aktiviteten genom att tala tyst med en inre röst, och 
till slut ska tankarna sysselsättas med utförandet av aktiviteten och dess förväntade 
resultat (ibid). 
 
Fullständighet   
Den här parametern förändras gradvis från ett komplett utförande av alla stegen i en 
aktivitet till att en del av utförandet utesluts. När vi exempelvis lär barn matematik och 
ska göra additionen 2 + 2 + 2 + 2 så ber vi eleverna att säga 2 + 2 blir 4, 4 + 2 blir 6, 6 + 
2 blir 8, men efter en tid så ändras detta till: 2 + 2 blir 4, plus 2 blir 6, plus 2 blir 8. 
Detta är en förkortningsprocess som kan hålla på tills eleven omedelbart kan se svaret 
efter att uppgiften presenterats. Till slut ser eleven: 4 gånger 2 blir 8. I det skedet kan 
inte eleven skjuta ifrån sig talet 8 när han/hon ser 4 x 2. Aktiviteten har blivit en 
automatiserad operation och utlöses av uppgiften och den behöver inte någon speciell 
uppmärksamhet för att kunna utföras(ibid). 
 

Grundläggande 
orientering:  
Vad är mitt 
objekt?  
Vilka verktyg är 
tillgängliga?  
Hur ska 
aktivitetens olika 
steg planeras? 

Ändra utförandet av 
aktiviteten i en följd 
enligt följande 
parametrar:  
 
Nivå, 
Generalitet, 
Fullständig, 
Skicklighet 

Utvärdering av 
aktiviteten efter varje 
utförande: 
 
Vilket blev resultatet? 
Kan jag föregripa 
resultatet? 
Hur kan jag förbättra 
utförandet? 

Orientering --------- Utförande av aktivitet ------------ Utvärdering

Figur 5.  Modell över Gal’perins undervisnings- och lärandeteori (modifierat från van 
Oers, 2002, s. 11) 
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Generalisering 
Eleven lär sig först att utföra aktiviteten med en specifik typ av objekt men sedan är det 
viktigt att omfattningen av objekt utökas så att aktiviteten kan utföras på olika objekt. 
Exempelvis lär vi oss räkna och sedan lär vi oss räkna bilar, människor, pengar och 
andra objekt och får på så sätt en generell användning för en kunskap vi skaffat oss 
genom en aktivitet med ett objekt (ibid). 
 
Skicklighet 
Genom hela processen med addition förbättrar eleven förmågan att utföra uppgiften, och 
erhåller en växande känsla av att bemästra aktiviteten (situationen) (ibid). 
 
Genom ett antal lyckade experiment med Gal’perins teori demonstrerade Gal’perin och 
andra forskare att lärande kan ses som en process av aktivitetsförändringar. Gal’perin 
och hans kollegor förstod att orienteringsprocessen var en viktig del för att individen 
skulle förstå en aktivitet på ett djupare plan. De pekade ut att individen måste vara 
delaktig i konstruktionen av orienteringen som ligger till grund för aktiviteten. Genom 
delaktighet kan individen få insikt i varför aktiviteten ska äga rum, hur den ska utföras, 
kvaliteten på verktygen, objektens struktur osv. Det är också klarlagt att skapandet av en 
grundläggande orientering är en kollaborativ (samarbete) process mellan lärare och elev 
(ibid).     
 
Gal’perins teori är ett viktigt steg i skapandet av ett sociokulturellt perspektiv. Det kan 
dock kritiseras för att det exklusivt fokuserar på förändringar i strukturen hos aktiviteter 
och inte förklarar meningen med aktiviteten. Det är viktigt i en sociokulturell teori att 
även beskriva meningen med en aktivitet och den sociokulturella teorin kan inte bli 
komplett utan att den beskriver ett meningsfullt lärande (ibid). van Oers (2004) menar: 

 
“Learning is a process that describes the changes in both the structure of 
human actions and the meaning of human actions” (van Oers, 2004, s. 
13)”.  

5.3 Semiotik 
Enligt några författare (Fiske, 2003; Gee, 2003) handlar semiotik om att studera tecken 
och symboler, både individuella och grupperade i system. Genom semiotik studeras hur 
mening konstrueras, överförs och förstås. Processen att överföra mening beror på vilka 
koder som används. Det kan vara olika ljud eller bokstäver som människan formar till 
ord, gester vilka signalerar hur vi mår eller vår attityd, eller de kläder vi bär. Semiotik 
inriktar sig på kommunikationens funktioner och på att definiera den sociala samverkan 
en individ ingår i som medlem i en kultur eller samhälle. 
 
För semiotiker är meddelanden en konstruktion av tecken som i samverkan med 
mottagaren skapar betydelse vilket var viktigt för Vygotskys teori om aktivitet6. Enligt 
Fiske får sändaren av informationen en mindre framträdande roll och tyngdpunkten 
flyttas till meddelandet och hur det tolkas, det förhandlas fram mening av mottagaren. 
Mottagaren tillämpar aspekter av sina kulturella erfarenheter på de tecken och koder 

                                                 
6 Se kapitel 5.2.2. 
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som texten består av. Flera mottagare av samma meddelande kan tolka eller förhandla 
fram mening i informationen på olika sätt beroende på kulturella erfarenheter (ibid). 
 
Enligt Gee (2003) är bilder, symboler, diagram, artefakter och andra visuella symboler 
signifikanta för kommunikation. Det gör att visuell kunskap är väldigt viktig. Vi 
behöver t ex kunna ”läsa” eller ”avkoda” bilder i reklam, det är en typ av visuell 
kunskap. Dessutom är ofta ord och bilder integrerade med varandra på olika sätt. Bilder 
tar upp mer och mer av platsen i våra tidningar, vid sidan av orden. Faktiskt har många 
skolböcker bilder som inte bara tar mer och mer plats, de förmedlar också mening som 
är oberoende av texten.  
 
Det finns olika sätt att läsa och skriva texter. Vi skriver och läser inte alla tidningar, 
kontrakt, essäer och poesi etc på exakt samma sätt, dessa domäner har sina egna regler 
och krav. Varje domän har sitt sätt att tolka och förmedla information vilket också är 
kulturellt och historiskt betingat. Till och med när vi kritiserar en text för att den inte 
håller sig till vissa regler måste vi som kritiker ha kunskap om hur reglerna för kritik ser 
ut. Att läsa och skriva i någon domän är inte bara ett sätt att avkoda dess tecken och 
symboler utan det är också att hantera tecken och symboler från och förstå sociala 
praktiker. Kunskaper är inte värda så mycket om man inte tillsammans med dem känner 
till den sociala praktik de kommer ifrån (ibid).  
 
Att känna till en social praktik är inte bara att veta hur man skriver talar och vilka 
symboler man använder. Det innefattar också att man ska hitta sätt att agera på, 
interagera, värdera, känna, veta och använda olika objekt och teknik som konstituerar 
praktiken. Om vi som exempel använder en text som är skriven av och för politiker har 
vi förmodligen ett skrivet språk som politiker kan avkoda och finna en djup innebörd i. 
Skulle texten ges till någon utanför den sociala praktiken ”politik” skulle det inte 
innebära samma innebörd eller mening. Är man bekant med praktiken och ”kan” politik 
(som i det här fallet) kan man som producent ge texten en djupare mening. Tvärt om blir 
denna producent också en bättre konsument (en som kan läsa och förstå texter från en 
social praktik). En paradox om producenter är att de är så djupt rotade i sina sociala 
praktiker att de inte ifrågasätter den mening och värde den har utan tar den för givet. En 
viktig fråga angående lärande är hur man ska få andra individer att lära sig det 
producenter vet, men på ett kritiskt och reflektivt sätt. Jämförelsevis med skolan får 
elever väldigt lite tillfällen att engagera sig i sociala praktiker de läser teori om. Barn 
kan ofta svara på frågor om det de läst men de vet inte vilken koppling det har i den 
sociala praktiken (ibid).  

5.4 Specifikt lärande vs övrig utveckling 
Enligt Vygotsky (1978) har vissa pedagogiska influenser hävdat att formella discipliner 
är bäst för individens utveckling och ämnen som t ex mattematik och läran om 
främmande civilisationer, trots att de inte har någon koppling till vardagliga situationer, 
skulle främja den allmänna mänskliga utvecklingen. Olika studier har motsatt sig denna 
idé. Det har visat sig att lärande i en specifik sak inte har någon större generell påverkan 
på individens allmänna utveckling.  
 
Enligt Thorndyke (i Vygotsky, 1978) tror teoretiker i psykologi och lärande att varje 
specifik erfaren kunskap har en direkt påverkan på individens allmänna utveckling och 
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att detta kan verifieras genom studier. Lärare tror och agerar enligt denna teori som om 
människans sinne är en komplex samling av möjligheter som t ex att kunna observera, 
uppfatta, minnas, tänka osv, och att varje förbättring inom något av dessa områden leder 
till en allmän förbättring inom alla dessa områden. Enligt denna teori skulle en student 
genom att studera ett språk t ex ryska, förbättra sin förmåga att studera inom vilket 
område som helst. Uttryck som ”minne”, ”förmåga att observera”, ”koncentration” sägs 
beteckna möjligheter vilka varierar i betydelse gentemot det material som studeras; 
dessa grundläggande möjligheters substans modifieras väsentligt när specifika subjekt 
(det som ett påstående handlar om) studeras, och modifieringen bibehålls när fokus 
flyttas till ett annat område. Därför, om någon lär sig att utföra en enstaka sak väl, kan 
denne också utföra saker som inte relaterar till varandra väl på grund av någon ”hemlig” 
relation sakerna emellan. Det antas att mentala funktioner är oberoende av vilket 
material de hanterar och att en utveckling av en funktion bidrar till utvecklingen av alla 
andra funktioner. 
 
Thorndyke (i Vygotsky, 1978) har genom ett flertal studier visat att särskilda former av 
aktivitet, som t ex stavning, är beroende av speciella färdigheter som behövs för 
utförande av denna specifika uppgift. Han menar också att en utveckling inom ett 
område sällan leder till några förbättringar inom andra områden och att specialisering av 
kunskap inom specifika områden betyder mer än vad ytliga studier kan avslöja.  
 
Woodworth och Thorndyke (i Vygotsky, 1978) fann att vuxna, efter speciella övningar, 
hade erhållit en förmåga att kunna bestämma längden på korta linjer. När de sedan fick 
prova samma sak, utan speciell övning, på långa linjer kunde man utläsa att förmågan 
att kunna bestämma korta linjer inte gav någon hjälp när längden på längre linjer skulle 
bestämmas. Slutsatsen av denna undersökning är att specifik träning av ett objekt inte 
förbättrar prestationen gentemot andra objekt. Däremot är kunskapen om 
träningsmomentet, de speciella övningarna, något som kan föras över till andra objekt. 
Själva träningsmomentet (metoden) är en procedur som också kräver viss övning för att 
bemästras. Bemästrar försökspersonerna träningsmomentet bättre och bättre vid 
upprepad användning kan det påverka inlärningsproceduren positivt. Ett 
tillvägagångssätt kan användas för att lösa problem i olika situationer vilket kan 
uttryckas: om en individ lärt sig ryska innebär det inte automatiskt att individen kan 
prata grekiska, däremot kan metoden att lära sig ryska genom vara användbar och 
överförbar vid studier av andra språk. 
 
Enligt Vygotsky (1978) är det mänskliga sinnet inte ett komplext nätverk uppbyggt av 
generella kunskaper utan en samling av specifika förmågor vilka var för sig, i någon 
mån, är oberoende av varandra och utvecklas oberoende av varandra. Inlärning 
utvecklar inte vår övergripande förmåga att studera saker utan utvecklar förmågan att 
fokusera uppmärksamheten på olika saker. Förbättringar av en förmåga kan endast ha 
affekt på utveckling av andra förmågor om de är beståndsdelar av samma aktivitet eller 
funktion7.

                                                 
7 Bestämd tilldelad uppgift i ett specifikt sammanhang (Nationalencyklopedin, 2007). 
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6 Resultatet 
Resultatet har delats in i 6 huvudteman som redovisas med beskrivande text och utdrag 
(excerpter) från de genomförda intervjuerna. 

6.1 Lära sig kontexten underlättar kommunikationen 
För att förstå domänen trafikskolans område bättre ställdes frågan hur en körlektion 
utformas. En tanke bakom frågan var att få information från körinstruktörerna som 
kunde användas som underlag för fler frågor. En annan tanke bakom frågan var att 
intervjuaren skulle skaffa sig tillgång till olika språkliga termer och beskrivningar som 
behövdes för att underlätta samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade. Detta 
gjordes genom att körinstruktörerna besvarade frågan om hur en körlektion utformas. 
 
Körinstruktör A komprimerar beskrivningen av hur en körlektion går till utan att 
exemplifiera de olika momenten. 
  

Excerpt 1 
A: innan körning förbereder vi en lektion, det blir teoretiskt – ååå efter det 

blir det praktiskt i bilen. 
 
Körinstruktör B diskuterar runt målet med utbildningen, att det finns grunder och 
trafikdelar som eleverna ska lära sig och att avslutningen på en lektion innehåller en 
återkoppling till det eleven har gjort. 

 
Excerpt 2  
B: körlektionen består av tre delar. Det är inledning (.) där vi går igenom 

vad som ska göras, hur det ska göras, hur det ska utföras, var vi ska va. 
Sedan har vi en målsättning va målet är. Det är själva innehållet. Man 
delar upp utbildningen i grunder och trafikdelar…//…å äre grunder 
brukar man börja med att demonstrera övningen. Å sen hjälper man 
körkortseleven med att instruera och övergå i självständighet…//…i 
slutet på lektionen är det en slags återkoppling och planerande inför nästa 
lektion. 

 
Körinstruktör B anger att elevens tidigare prestationer knyts samman med kommande 
körövning och att instruktören ibland får förevisa hur ett moment i körningen ska 
utföras. Avslutet av lektionen anknyter till de prestationer som eleven utfört vid 
lektionen och vad som är viktigt tills nästa tillfälle i utbildningen. 

 
Excerpt 3 
C:  …//…man anknyter till det som man gjort tidigare och så vad vi ska göra 

i dag, vad vårat mål är i dag ihop med den här övningen. Och sedan när 
han genomför övningen så genomför jag den ibland för att visa. I bland 
får jag instruera och ibland får dom självständigt tillämpa 
det…//…avslutningen anknyter ju till det man har gjort, vad man ska 
tänka på till nästa gång…//…vad vi ska göra nästa gång. 

 
Körinstruktör D berättar att eleven instrueras muntligen i fallande takt tills eleven kan 
självständigt. Som avslut på lektionen får eleven själv beskriva hur han uppfattat sin 
insats på lektionen. 

 
Excerpt 4 
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D:  …//…en genomgång vad vi har för syfte och mål med lektionen…//…det 
kan ju också ingå en demonstration att jag visar först. Och har eleven då 
gjort momentet förut så ä de ju då (..) eleven kör. Och när eleven kör så 
börjar man med den delen att (…) dom kör via instruktioner, att jag 
hjälper dom. Och se’n minskar mitt prat hela tiden. Och eeeh så 
småningom då så kör dom ju självständigt…//…efter lektionen så är det 
en avslutning. Dels eleven berättar vad den kände och om eleven tyckte 
att han har kommit upp i det målet som vi har satt för lektionen. 

 
 
Körinstruktör E pratar om vikten av att ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig, 
att utbildningen har nivåer där flera nivåer kan uppfylla ett mål med utbildningen. 

 
Excerpt 5 
E: mmmmm. Inledning, utförande och avslut. En lektion måste 

ju ha ett mål då, och syftet är hur vi ska komma dithän och 
då lägger man efter elevens nivå. Så att man placerar in vad 
han har för kunskap med sig och så lägger man nivån. De 
innebär att målet är inte  uppnått efter en utan det kan bli 
flera små delmål. Ungefär som vi körde här att vi började 
med en nivå och så kommer man upp på nästa nivå. Och se’n 
har vi ett avslut där vi så att säga ska vara klara.   

6.2 Utbildningssituationerna är unika 
En körlektion innehåller ofta en eller flera förutbestämda övningar. Övningarna kan 
bestå av specifika moment som anses vara av vikt för att kunna manövrera fordon 
såsom tekniska kunskaper i att t ex starta i backe eller använda växellådan. Andra 
övningar kan innebära manövrering i trafik där kunskaper om hur man t ex gör en 
vänstersväng över körbana med mötande trafik. En del övningar får erfaras genom 
teoretiskt resonemang och genom praktiskt handlande. Andra övningar kan bara 
genomföras teoretiskt då konkreta trafiksituationer saknas beroende på trafikmiljön i 
körskolans närområde. Ett tredje övningstillfälle handlar om alla de händelsespecifika 
trafiksituationer som uppkommer i den dagliga trafiken där eleven får anpassa sin 
körning efter omgivningen. 
 
Körinstruktör A menar att det finns olika områden som ska gås igenom under 
körutbildningen där det specificeras vad som ska övas. Är ett område för svårt för 
kandidaten8 övas närliggande aktiviteter med en lättare svårighetsgrad tills kandidaten 
är mogen att gå vidare. Situationer med områden som är för svåra för kandidaten 
undviks i möjligaste mån. Förhållanden anpassas efter kandidatens mognad då det anses 
vara fördelaktigt för individens lärande.   
 
 Excerpt 6 

A:  mm (.) vi har olika områden och klarar inte kandidaten ett område så tar 
vi extra område som är lite lugnare...//…och innan vi kommer till sådant 
så försöker vi inte hamna i sådana situationer. Vi försöker anpassa.  
(Intervjuare: är det en slags avgränsning...//…såå det är en viss 
nivåskillnad mellan kandidaterna.) 
A: ja absolut...//…det beror på hur stark kandidaten är eller inte. 

                                                 
8 Kandidat = person som utbildar sig till körinstruktör. 
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Körinstruktör D anger att lärandet sker gradvis. Eleven får till en början lära sig grunder 
om hur bilen fungerar vilket flätas samman med träning att hantera trafikmiljö. I 
slutändan ska eleven hantera fordon och trafikmiljö utan att tänka för mycket på hur det 
ska utföras genom att kunskaperna har automatiserats. 
  
 Excerpt 7 

D: ja det är det ju. I början på momenten så är det ju starta stanna. starta 
stanna. Och se’n så kommer ju då liksom nästa moment in växlingar. 
Men så är ju inte vi såna att vi ska göra allting liksom perfekt innan vi 
liksom går vidare...//…man liksom bygger på övningen hela tiden. men 
det är klart är eleven väldigt svag, och inte har något som helst 
förkunskaper så är det ju ((understödjande klickljud)) punkt för punkt.  
(Intervjuare: kan man säga att det blir automatiserat till slut?)  
D: ja(.)a. Det är ju absolut meningen att det ska bli det. Så att eleven ska 
ju inte behöva tänka på (…) va han gör.     

 
Körinstruktör E menar att eleverna i dag inte har så mycket förkunskaper om hantering 
av fordon som de hade tidigare och anger att annan verksamhet som datoranvändning 
och dataspel intresserar eleverna mer. Han anger också att det därför är viktigt att dela 
in körutbildningen i bitar som ska tränas var för sig och sedan användas tillsammans i 
en sammanfogande övning. 
 
 Excerpt 8 

E:  japp, det gör vi mycket det. Och det har mycket med att en elev som, 
eleverna i dag är inte lika kunniga i dag som dom var förr, utav den 
orsaken att det finns mycket andra spännande saker än köra bil. Det här 
exempelvis. Dom är inte så motoriserade och kunniga längre som dom 
var förr. Det innebär att när vi går igenom våra delar så då tar vi varje sak 
för sig. Å sen gör vi ett sammanhang av det. Och det innebär att man kan 
inte ta nånting för givet. Man kan inte ta för givet att folk kan det utan 
man måste ha bevis för det innan vi tar vid vid nästa fas. Tappar vi fasen 
emellan då tappar vi också slutdelen, ◦ då måste man göra om det.◦ så 
därför blir det ganska ofta att man tar en sak först, en sak till å sen lägger 
vi in det i ett sammanhang.  

 
Körinstruktör B berättar att teoretiskt resonemang används inför situationer som ska 
övas men att specifika situationer uppstår hela tiden utöver det som var tänkt. 
Instruktören och eleven får anpassa sig efter rådande förhållanden och verbalt utbyta 
teoretiska tankar sinsemellan om nyuppkomna händelser i trafiken. 
   

Excerpt 9 
B:  hmmm (..) dels så har man ju en genomgång innan, innan man sticker ut i 

själva cirkualtionen (xx xx). Då tar man ju en allmän (..) alltså en allmän 
diskussion om en cirkulation (xx), men sen när man kommer just mot 
den då får jag ju fokusera på just den vad som händer just där. Alltså den 
röda bilen och den blåa bilen kommer där va. Alltså hastigheten just där. 
Så där blir det ju det inte nå’t allmänt så utan då plockar jag ut. Men 
oftast så plockar jag ju ut i situationen som e.  
(Intervjuare: så du får ett scope i situationen så att säga. i 
övningskörningen så kan du hitta saker som du kan presentera...//… 
specifika grejer som händer just då. Man kan inte förutse att dom blir 
egentligen utan dom blir egentligen bara?)  
B: näe precis...//… * det är det som är spännande med jobbet.* (skratt).  
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Körinstruktör E uppger att situationen alltid styr lärandet viket ibland kan leda till att 
det uppsatta målet för lektionen inte kan uppnås eller nås i konkurrens med andra mål 
som skapas vid specifika trafiksituationer. Blir det störningar så att målet inte kan nås 
får eleven återupprepa körningen tills målet med övningen uppnåtts.    

 
Excerpt 10 
E:  …//…oftast har jag satt ett mål då som jag vill uppnå givetvis. Men 

situationen styr alltid. Det finns alltid situationer som händer som jag 
måste gå tillbaka å åtgärda innan jag kan gå vidare. Man kan oftast inte 
eeh. Kör eleven mot en mot en lämna företrädesskylt med för hög fart 
och kan inte anpassa farten och visa att han tänker stanna, då kan jag inte 
lämna det med bara en liten kommentar. Då måste jag åka tillbaka och ta 
om det igen så att han gör det rätt. Utan då tar jag en runda Det är lite 
som hunden va. Har jag bestämt att du ska sitta så ska du sitta. Annars så 
är det fel.  

6.3 Hjälpmedlen strukturerar verkligheten  
Körelevernas utbildning innehåller moment där teori och handlande i generella och 
specifika situationer är viktiga kunskaper att erhålla. För att inhämta kunskaperna i 
dessa moment använder körinstruktörerna olika verktyg för att föra över kunskaperna 
mellan sig och eleven. Verktygen kan t ex bestå av enkla skisser gjorda med papper och 
penna, leksaksbilar, fotografier och datorer. Verktygen används vid meningsutbyte 
mellan körinstruktör och elev eller så använder eleven dem enskilt. De kan vara 
placerade i övningsfordonet, i körskolans lokaler eller ha annan anknytning till 
körutbildningen. 
 
Körinstruktör B beskriver hur hon använder olika verktyg för att undervisa eleven. 
Verktygen underlättar kommunikationen och förstärker överföringen av kunskap mellan 
körinstruktör och elev. De kan användas för att beskriva vad som ska utföras med 
fordonet eller vad utfallet blev i en trafiksituation. Körinstruktör B menar att 
användande av verktyg och vilket verktyg som används är individuellt och att 
användandet av verktygen sker planerat eller spontant. 
 

Excerpt 11 
B: ...//...kökortseleven har ett material. Då får dom uppgifter utav oss till 

nästa lektion. Så dom ska ha löst vissa uppgifter eller tagit reda på vissa 
saker. Sedan har vi ett lärarmaterial (..) med bilder så att man kan 
förstärka och förklara tydligare då med bilderna. Men sen ritar man ju 
och har leksaksbilar man har liksom  
(Intervjuare: jaha.)  
B: man har sån’t material i bilen. Och det kan ju fortgå under hela 
lektionen va. Vi säger att vi kör parkeringslektion kan man stanna då och 
tala om med en leksaksbil vad som händer. Hände då (.) och så förklara 
med hjälp utav den. Det kan man göra. Det finns mycket material man 
kan använda.  
(Intervjuare: har du alltid använt leksaksbilar eller så.)  
B: det kommer rätt naturligt. Jag har alltid använt det tror jag. (xx) 
annars hade man använt mobiltelefon eller nåt och kört med, bara man 
får tag på nånting.  
(Intervjuare: hur gör de andra?)  
B: det är nog individuellt.  
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Körinstruktör D säger att det finns några verktyg han använder som hjälpmedel i bilen. 
Framför allt använder han papper och penna för att utvärdera händelser. I bland 
använder han det för att förbereda en körövning. Andra gånger använder han det för att 
utvärdera gjorda aktiviteter. Det skiftar i vilken utsträckning D använder sina redskap. 
Han beskriver att verktyg som används för lasbilsträning inte används vid 
övningskörning i personbil. Det antyds att eleverna har en högre kunskap om 
personbilskörning än vad de har av lastbilskörning. Lastbilskörning är mer komplicerad 
och behöver andra verktyg för att förklaras för eleverna.  
  
 Excerpt 12 

D:  näee. lastbil och släp så har vi leksaksbil så att dom kan förstå rörelsen på 
släpets hjul och så’nt. Men näee. Papper och penna och så har vi ett litet 
block och där vi då liksom visar upp lite olika saker som placeringar till 
exempel. Men inga rörliga grejer. (Intervjuare: hur ä dä blocket. är det 
teckningar eller foton.)  
D: det är foton...//...det är generellt från förbundet då. alla moment från 
ett upp till sexton då...//...står det då ett syfte och mål med en övning då. 
Det kan ju va teckning på parkeringsplatser så kan man då visa lite grand 
hur man tänker på en parkering och vad det finns för risker. Lägga upp 
en parkering då. 

 
Körinstruktör C diskuterar situationen inne i bilen när han ska föra över information till 
eleven. C menar att det är viktigt att ha hjälpmedel för att kommunikationen mellan 
lärare och elev ska fungera så bra som möjligt. Hjälpmedlen används för att föra över 
körinstruktörens uppfattning av hur en trafiksituation bör se ut eller hur en 
trafiksituation artade sig.     

 
Excerpt 13 
C: I stort sett alla övningsbilar har ju hjälpmedel inne i bilen i form av 

lokala platser rondeller och vad det nu kan va som man har bild på som 
man kan anknyta till eller visa att jag tänkte så och så och du kände att 
det hände och vi gjorde på det viset där och vi skulle ha gjort så i stället. 
Det är ganska viktigt det där annars blir det ju så att den eleven ska tänka 
samma som jag.  
(Intervjuaren: har du då nåt som du kan ställa upp då...//…har du 
leksaksbilar eller nånting. )  
C: ja det har vi, men vi användert inte så ofta. Däremot kan man ha det 
exempelvis när man backar runt ett gathörn.    

 
Körinstruktör C anger att de använder informations- och kommunikationsteknologi 
även utanför bilen. Datorer och videofilmer är några exempel han tar upp. Datorer 
används främst för att eleven ska göra olika teoretiska bitar. Datorer är också 
utvärderingsverktyg för körinstruktören där elevens utveckling i vissa teoretiska bitar 
kan mätas. Videofilmer kan användas tillsammans med verbal undervisning av en eller 
flera elever samtidigt. Filmerna används exempelvis när situationer som är 
svåråtkomliga vi övningskörning med bil ska presenteras för eleven.   
 
 Excerpt 14 

C: ja det har vi. Men mest för fråger. Sen har vi ju för teoribiten också så att 
vi kan visa små spel...//…det finns något som vårat förbund har tagit 
fram som man kan köra så händer det saker hela tiden. Finns en mycket 
bra film nu. Man åker på en landsväg i en skog fem minuter och sen 
frågar man efter hur många djur såg du...//…sen så spolar man tillbaka 
och visar så såg jag att det var en älg det var rådjur och så vidare. Sånt är 
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intressant. (Intervjuaren: märker du att ungdomar är vana vid datorer i 
dag.) C: ja det gör jag. Det är dom verkligen.  
(Intervjuare: är det samma för tjejer och killar)  
C: ja det tyckar jag nog. Jag kan inte se någon större skillnad.    

6.4 Simuleringar fokuserar på kärnan 
Alla körinstruktörer som intervjuades tillfrågades om hur de skulle kunna använda en 
körsimulator i sin undervisning. Gemensamt för dem alla var att en körsimulator 
uppskattningsvis skulle kunna vara en tillgång när det gäller att träna specifika saker 
och att det är en fördel att de saker som ska tränas finns att tillgå enkelt i simulatorn 
utan att man som i verkligheten måste åka ut för att hitta en situation att träna i t ex i 
körskolans närmiljö. Det kan handla om farliga saker som exempelvis vänstersväng på 
livligt trafikerade huvudvägar in på sidovägar, halkkörning eller körning i mörker. Det 
anges också att det är en fördel med simulatorn att den går att köra om och om igen med 
samma övningsmoment. De flesta reagerade med upprymdhet under spelets och några 
uttryckte att det var underhållande. 
 
Frågan om realism har inte ställts i intervjun utan den har spontant kommit upp hos de 
intervjuade körinstruktörerna. Alla körinstruktörer anger att de saknar vissa bitar från 
den verkliga träningen med riktiga körskolebilar. Det som diskuterats mest är realismen 
i körsimulatorns bil (Volvo S80) och dess reagens på manövrar som föraren gör och hur 
omgivande trafik i spelet beter sig. 
 
Körinstruktör E diskuterar om riskfyllda moment som kan innebära fara vid 
övningskörning i verklig trafik. Han menar att han genom att öva momenten i en 
simulator kan få eleven att förstå allvaret i en verklig situation och därmed minimera 
risken vid första riktiga övningsmomentet i riskfyllda manövrar. Det finns också ett 
uttalat stöd i intervjun för att det skulle finnas en allmän utveckling av förmågan att inse 
risker och att agera på dem efter att de tränats. 

 
Excerpt 15 
E:  det finns en del moment som är riskfyllda. Vänstersväng på landsväg helt 

klart. Sätta i dumma situationer där man har korsningar som eeehhh 
ligger bakom backkrön, skymda kurvor och mycket trafik...//…man 
måste agera på det. Och det skulle man kunna träna...//...just de här 
farliga momenten inom citationstecken. Det skulle jag kunna köra. 

 
Körinstruktör D drar slutsatser utifrån sin erfarenhet av att vara körinstruktör om 
simulatorn han just kört och hur det skulle vara att ha den som ett verktyg i sin egen 
undervisning. Han tycker spontant att vissa saker som finns i verkligheten och är 
representerade i simulatorn är problematiska att använda i verklig undervisning då de 
inte är tillräckligt realistiska. Andra saker som han har synpunkter på är extrema 
händelser generellt i spelet och i verkligheten. Han menar att en förare ändå inte klarar 
händelser av extrem karaktär och att andemeningen bör vara att träna för att undvika 
dem i stället.  
 
 Excerpt 16 

D: ska man liksom få det att va ett verktyg för oss utan att det bara ska va ett 
spel. Utan att vi ska ha nytta utav det, (..) måste hastigheter och avstånd 
och jag måste kunna se i spegel lika långt som de ä då va. Så att de inte 
är så kort. Sen de här rattrörelserna de lärde man ju sig då. Det var lite 
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vingligt i början då men det tyckte jag var helt okay. Men just de här med 
avstånd och liksom blinkersgrejerna då. Att visa då i tid att en bil blinkar 
i sån tid så att jag hinner göra nånting. Vad gör han där jo en meter när 
jag är där. Vad ska jag göra då. gå upp i rök...//...det måste va en verklig 
grej, eleven måste ha möjlighet å klara det. Det får ju liksom inte va så 
att det blir ett bara ett tv-spel här så att jag håller mig på en bana här då 
va och kör på så lite grejer som möjligt här då va. Liksom lägga upp det 
at jag åker på en femtioväg som sedan går över i sjuttioväg och som 
sedan blir nittioväg och att jag då ska se dom här vägmärkena och att jag 
kan se dom situationerna där att det kan kommma nå’n som jag har 
möjlighet och se från sidan. Jag ska (..)  göra ett agerande beroende på 
om hans fart är jättelåg eller fort va. Ser jag att han kommer fort från 
sidan då ska ja ju sänka ner farten. För det är ju sån’t som kan inträffa i 
verkligheten...//…extrema saker, det spelar ingen roll. Det kommer du 
aldrig att klara ändå. Det går ju inte liksom då. Utan du ska ju försöka att 
inte hamna i extrema saker i stället va. Att dom kanske kommer in här i 
halka. Och så får man då känna lite granna då ok så här halt är det. Då 
ska jag välja en fart så att bilen går å framföra här. eller att. Nu kommer 
vi fram bakom ett krön så står det nå’n här och har jag nu valt en vettig 
fart så smacka på bromsen omedelbart så ska jag kunna stanna innan 
hindret va. Det absolut viktigaste är att det är så verkligt som möjligt. 

 
Körinstruktör B tycker att användning av en körsimulator skulle underlätta 
utvärderingen av specifika körsituationer. Hon tycker att det skulle vara positivt att inte 
behöva ta hänsyn till andra aktiviteter än den egna körningen i simulatorn. Det gör att 
körinstruktör och elev kan koncentrera sig mer på den övning de ska utföra vilket anses 
positivt.  
 
Körinstruktör B har uppfattningen att körsimulatorn skulle passa bra till att öva 
trafikdelar i. Det skulle exempelvis vara att följa skyltningar och vissa andra regler i 
trafiken såsom trafiksignaler. Mekaniska grunder som t ex blinkning och annan skötsel 
av ett fordons reglage tror hon inte skulle vara så framgångsrikt att träna i en 
körsimulator beroende på att det kräver större möjlighet till koordinering än vad som är 
möjligt i en körsimulator. 

 
Excerpt 17 
B:  jaaa eehhh det skulle man nog  kunna göra. Fast kanske inte på så här sätt 

då...//…däremot köra i stadstrafik med regler och placeringar * under lite 
lugnare förhållanden *. Så man kan stanna upp och diskutera saker och 
ting. Oftast när man är ute och kör så vill man ju stanna till och prata om 
saker man har framför sig. Man ska aldrig prata om sån’t man har bakom 
sig. Då skulle det var verkligen jättebra att sitta i en dator och kunna 
stanna upp och så. * Se till så att man inte stör den andra trafiken på 
något sätt *. (skratt)  
(Intervjuare: ..//.. hur skulle det vara att träna specifika trafiksituationer 
i simulatorn med eleven.)  
B: mmm, som förberedande framför allt innan man går ut och gör det 
praktiskt. ◦◦ Det skulle funka jättebra ◦◦.  
(Intervjuare: är det grunder då som du tänker på?)  
B: näee (.) jag tror hellre då trafikdelen...//…trafikljus till exempel, 
enkelriktade gator. Å gärna om man kunde va’ i en så’n miljö som man 
ska träna i sen...//…grunder det tror jag inte alltså det handlar så mycket 
om koordination. Det kunde i och för sig vara intressant om man kunde 
nå snabbare resultat genom att träna det först i simulator. Men (.) jag tror 
ändå att det är trafikdelen ◦ som är den ◦ (xx xx). 
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6.5 Verktyg skapar förutsättning för utveckling 
Det anses att utvärdering av insatserna i spelet (simulatorn) är viktigt och att 
utvärderingsverktyget Fun Digger är en god hjälp för att utvärdera körningen i 
simulatorn. Den inriktar sig på att presentera data genom simuleringar på skärm vilket 
uppfattas som positivt av instruktörerna. Utvärderingen hjälper till att sätta ord på 
handlingar och överföring av ståndpunkter och uppfattningar mellan individer. Den 
förbereder inför vidare körning i simulatorn om eleven eller instruktören ska 
återupprepa tidigare körningar.  
 
Körinstruktör B tycker att utvärderingsverktyget Fun Digger hjälper till vid 
tillbakablickar vid analys av aktiviteter i simulatorn. Hon skulle inte vilja vara utan 
verktyget och tycker att det hjälper till vid återkoppling och att det då strukturerar och 
återger (simulerar) gjorda moment så att de blir lättare att minnas.  

  
 Excerpt 18 

B:  näe det här skulle nog vara vettigt och ha...//…dels så kommer man ju 
ihåg mycket bättre. Alltså när man har suttit där och kört ganska mycket 
så glömmer man ju bort mycket. De trillar ju bort massa saker. Den här 
får man se å konstatera då med den här för jag hade inte mycket koll på 
hur fort jag körde. Det är intressant och se. Jag hade liksom inte fokus på 
de. Jag försökte bara hänga med ((skratt)) hänga med så. Här får man ju 
lite svart på vitt. Just det med avstånd tror jag är jättebra.  

 
Körinstruktör A tycker att det är bra att bilarna representeras med animerade symboler i 
stället för enbart textbaserad information. Det gör det lättare att relatera till verkligheten 
utan att det blir för detaljerat. Vore det mer detaljerat skulle det gå åt mer tid till att 
tolka informationen vilket tar fokus från kärnan i utvärderingen. 
 

Excerpt 19 
A: (Intervjuare: är det en fördel att ha informationen på fun diggern som 

symboler eller skulle det vara bättre att skriva ut det som en text?)  
A: nej, det är bättre med symboler.  

  
Körinstruktör C menar att de animerade bilarna och videon på Fun Diggern’s dataskärm 
representerar verkligheten på ett sätt som han tycker är positivt. Han tycker att det är till 
större hjälp med animering än med text när det gäller att förstå utvärderingen. Han 
tycker också att animeringarna är tillräckligt avancerade för att överföra budskap om 
genomförd körning men är kritisk till övrig information som visas på skärmen i form av 
diagram, vilket anses distrahera användaren. 
 
 Excerpt 20 

C:  det är ju mer verklighet med bilar. Ja det är det. Absolut. (Intervjuare: 
även fast dom är lite så här – man ser inte att det är en volvo s80.)  
C: det är mer verkligt…//…det räcker med videon.  
(Intervjuare: skulle du vilja ha med de animerade bilarna och videon?)  
C: precis, precis. Det tycker jag faktiskt ska kunna (xx). Det andra är för 
avancerat.  
(Intervjuare: är det en hjälp att se på den animerade bilen hur nära du 
var.)  
C: ja precis. Jajjamen. Det är bra. Visst är det bra. Animeringarna måste 
finnas med så att man ser den där, helt klart.  
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(Intervjuare: om du skulle förklara körningen muntligt tror du det skulle 
gå lättare eller svårare utan det här utvärderingsverktyget.) C: det är 
lättare med den där...//…att få den här tillbakablicken på det.  
(Intervjuare: för lärandets skull, man bör köra med återkoppling.) C: ja 
absolut. Det är min uppfattning att det är det.  
(Intervjuare: om man inte hade nå’n genomgång för eleven hur skulle 
det bli?)  
C: jag tror det skulle bli mer som ett spel. Som vanligt som du kan ställa 
dig med ett vanligt spel tror jag det skulle va då. 

 
Körinstruktör E uppfattar Fun Diggern som en ersättning för de skisser och andra 
animeringar som han använder i sin dagliga verksamhet. Datorn blir ett verktyg för att 
visa vad som skett under körning. Den genererar också ett diskussionsunderlag som kan 
användas för att föra över information mellan körinstruktör och elev. Han tycker också 
att verktyget är en hjälp när någon ska återupprepa en tidigare körning. Verktyget 
strukturerar då tidigare prestationer för användaren vilket ses positivt.  

 
Excerpt 21 
E:  ja ja absolut. Det är helt klart. Då har du haft den genomgången som jag 

ritat på mitt papper mellan varven.  
(Intervjuare: så datorn ersätter lite ditt papper där?)  
E: ja det skulle man kunna säga. 

 
Körinstruktör B får frågan om Fun Digger skulle kunna användas för att föregripa ett 
resultat om man skulle sätta sig i simulatorn igen och köra spelet. Svaret blev intressant. 
Hon menade att eleven kan sysselsättas genom utvärdering så att både eleven och 
läraren får en bild av elevens prestation och läraren en bild av elevens kunskapsnivå när 
eleven diskuterar och förklarar sin situation. Det ses också positivt att man kan 
återupprepa en händelse gång efter gång. Det ger alla utvärderare en chans att gå till 
botten med händelser i simulatorn och uttömma allt av värde i uppkomna situationer. 

 
Excerpt 22 
B:  @ nä det tror jag inte. @  

(Intervjuare: är det att man har något att titta på = ungefär som dina 
leksaksbilar eller?)  
B: jaa just när man utbildar i bil så är det som jag sa jag försöker undvika 
att prata om det som jag har bakom mig...//…om en körkortselev till 
exempel har haft fler placeringar ja på enkelriktat här nere då säger jag 
ingenting när han har det utan jag ser till att komma tillbaks tills jag har 
samma korsning framför mig igen. En gång till.  
(Intervjuare: du kör en runda till?) 
B: jaa jag kör en runda till och så försöker jag stanna och så prata om nu 
ska du placera dig här och så ser jag om han har förstått det...//…därför 
så funkar det. Det är ju svårt att prata om det som redan är gjort (xx xx). 
Vi har faktiskt haft videokamera inmonterad i en bil. en utav våra bilar. 
Nu har vi skippat det (.) Det funkade inte rent tekniskt. Där spelade vi in 
en hel körlektion en utbildningskontroll, en sådan kontroll man gör. Där 
säger man ingenting. Man hjälper inte körkortseleven nånting utan då är 
det jättebra att ha ett band. Där kan man titta på den där 
utbildningskontrollen och då diskutera saker. Och då filmar man i 
ansiktet och framåt då. Och det skulle säkert gå att utveckla. 
(Intervjuare: det låter som lite likt som vi gör här?)  
B: ja(.)aa.   
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(Intervjuare: ...//…en muntlig diskussion...//…kan du säga att det är ett 
stort värde i det här...//…att diskutera över bilden här?)  
B: jaa, visst jo det är det.  
(Intervjuare: är det att du kan förklara tills du är nöjd, så att du kan 
återupprepa?) 
B: ja...//…åtminstone tills den kan förstå konsekvenserna av. Det är 
alltså så att den inte behöver ha gjort rätt eller fel heller. Lite (.) med 
tanke på varför tog du det här beslutet. Va (.) va vad det som gjorde att 
du valde de i stället för de.  
(Intervjuare: ...//… kan du göra en utvärdering om det hade gått fel 
också eller säger du ingenting då utan säger du gjorde bra i korsningen 
här?)  
B: alltså (.) ja ja precis. Jag försöker undvika att prata om – 
jag försöker att ta en allmän diskussion innan rent generellt. 
Sen när man är ute och åker så försöker man att fokusera på 
just de. Man hamnar förr eller senare i den situationen jag 
vill åt...//…gör man inte det så har man fått en jätteduktig 
körkortselev.   

6.6 Sammanfattning av resultatet 
Körinstruktörerna beskrev hur deras vardag ser ut och hur deras uppfattning om hur en 
körlektion bör arrangeras. Deras beskrivning innehöll viktiga ord och upplevda 
erfarenheter vilket gjorde det lättare att utveckla intervjun mot att intervjuare och den 
intervjuade pratade ”samma språk”, vilket underlättade kommunikationen. 
 
Körinstruktörerna berättade att lektionerna bygger på inledning, utförande och avslut. 
Det är viktigt att eleven i inledningen får förståelse för målet med lektionen vilket syftar 
till att förstå vad utförandet ska handla om. Avslutet är den sammanhållande länken då 
elev och instruktör knyter ihop ”säcken” tillsammans och utvärderar om och hur målet 
uppnåtts och vad som är viktigt inför framtiden. 
 
Körlektioner innehåller en mix av teori och övningar i praktiska situationer. Teorierna 
är ofta generella och spänner över ett stort område medan det praktiska utförandet ofta 
är specifikt och situationsbundet. Lektionerna får ofta anpassas specifikt efter elevens 
kunskapsnivå vilket tyder på en skräddarsydd utbildningsform. Instruktörerna får ofta 
anpassa sig efter rådande förhållanden och ta ställning till specifika situationer och de 
upplever att situationen alltid styr lärandet. 
 
För att överföra kunskap använder elever och instruktörer verktyg av olika slag. 
Verktygen kan t ex vara video, datorer, penna och papper och bilder. De används under 
körlektioner eller som uppföljande verktyg vid lektionens slut. De används som en 
strukturerande resurs för att beskriva någonting ur verkligheten, de har en simulerande 
funktion. 
 
Körinstruktörerna menar att simulering kan användas för specifika ändamål och de 
nämner olika områden där de uppskattar att de skulle kunna ha användning för en 
körsimulator. I andra avseenden anser de att det finns nackdelar med att använda en 
simulator. De kommenterar realism under intervjuerna och anser att det är en viktig 
punkt. Ibland vill de ha realism och ibland är det en fördel att realism uteblir. De tycker 
exempelvis att det skulle vara bra om övningar med bilens reglage är realistiska och 
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bygger på verklig känsla. Ett exempel på en fördel med utebliven realism är när farliga 
situationer ska övas som kan orsaka skador på personer eller fordon. Typiskt farliga 
situationer är vänstersväng på starkt trafikerad väg med mötande trafik och situationer 
med vilda djur t ex älg. Då är det inte viktigt att öva det extrema utan kärnan i övningen 
blir att eleven ska få en förståelse för vad som kan inträffa och därigenom skaffa sig en 
beredskap som gör att faran kan undvikas vid en verklig situation. 
 
Deltagarna i undersökningen tyckte att det var bra att det fanns ett verktyg (Fun Digger) 
som de kunde utvärdera körningen i. De ansåg att det var positivt att det var animeringar 
som visade hur de kört i spelet men utryckte att en del av informationen på skärmen var 
överflödig. Körinstruktörerna ansåg att videon med förarens ansikte och den animerade 
motorvägskörningen var bra hjälpmedel men att de övriga diagrammen med hastighet, 
avstånd i körfält m m var svåra att tyda. Det beskrevs över lag att det skulle vara så 
enkla presentationer som möjligt som inte skapade för mycket huvudbry och inte 
distraherar användaren. Vidare ansågs verktyget strukturera verkligheten och hjälpa 
användaren att minnas tidigare händelser.  
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7 Diskussion och slutsatser 
Studien har fokuserats på att få en förståelse för vilket pedagogiskt värde en utvärdering 
genom verktyg har med frågeställningen vilken redogjordes för i kapitel 3 − hur kan 
körinstruktörers externa utvärderingsverktyg strukturera verkligheten så att kunskap 
överförs?  − hur kan verktyget ”Fun digger” strukturera verkligheten så att kunskap 
överförs mellan körinstruktör och elev? − hur kan individen strukturera verkligheten 
oberoende av externa artefakter?  Fortsättningsvis analyseras studiens resultat 
sammanvävt med studiens teori.  

7.1 Mediering 
I körinstruktörernas vardag är överförande av kunskap mellan individer en viktig del av 
lärandet. Sett ur det sociokulturella perspektivet sker lärandet i de praktiker där 
individen rör sig och praktiserar. Både körinstruktör och elev ingår i praktiken 
körskolan. Körinstruktören ska överföra de kontextuella färdigheter denne besitter i sin 
praktik till den mindre erfarne eleven (se excerpt 1-5). Överföringen av kunskap syftar 
till att eleven ska nå en högre kunskapsnivå och bli mer och mer oberoende av 
körinstruktören. Överföringen sker i den Zone of Proximal Developement9 (ZPD) där 
individen har sin utvecklingspotential. Enligt Vygotsky kan eleven lösa problem med 
hjälp av körinstruktören i ZPD som inte kunnat ske på annat sätt. Det är det sociala 
samspelet mellan körinstruktör och elev som blir avgörande för hur eleven lär sig. Det 
blir ett slags lärlingsskap där den mer erfarne handleder den mindre erfarne (Haenen 
2000; Säljö; 2000; Vygotsky, 1978). 

7.2 Artefakter är tydliggörande hjälpmedel 
I det sociala samspelet mellan körinstruktör och elev används ett antal verktyg som ska 
underlätta kommunikationen. Det kan vara allt från modeller av riktiga bilar till penna 
och papper och datorer, bara behovet och uppfinningsrikedomen sätter gränser. 
Verktygen har alla det gemensamt att de hjälper individen att presentera något för 
omgivningen eller att ta emot något från omgivningen, vilket gäller både körinstruktör 
och elev. Det är simulerande verktyg, de representerar verkligheten och till och med 
körskolebilarna kan anses höra till kategorin när körinstruktörerna använder dem för att 
visa hur en manöver ska utföras i riktig trafik (se excerpt 3-4, 11-14).  
 
Verktygen blir en länk mellan exempelvis människan (subjektet) och trafikregler 
(objektet) (Susi, 2006). De spelar en aktiv roll när eleven ska orientera sig i sin 
omgivning. Vetskapen om dem och vad de kan användas till hjälper eleven att planera 
sin aktivitet (van Oers 2002).  
 
Benämningar på olika manövrar och påbud som finns i trafiken är viktiga att ha 
kunskap om för att kunna förstå samband mellan olika objekt exempelvis trafikregler. 
Ett av målen med övningskörning är att eleven ska ha en inre förståelse för dessa 
uttryck och skapa en ”verktygslåda” med benämningar. De är väsentliga för 
kommunikation och genom att använda dem kan individen samspela med sin omgivning 
som exempelvis körinstruktörer och myndighetspersoner (se excerpt 5) (Gee, 2003). De 

                                                 
9 Närmsta utvecklingszonen. Se kapitel 5.2.1 
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kan hjälpa individen att överbrygga ZPD och bli mer och mer självständigt handlande 
(Vygotsky, 1978).  

7.3 Strukturerade problemlösningar 
Målet med körutbildningen delas in i olika steg och de ska övas på olika nivåer som var 
och ett är ett delmål (se excerpt 2, 4, 5-7, 8 ). De kan sägas vara aktiviteter med syftet 
att eleven ska bli mer och mer omedveten om hur de ska utföras. Eleven ska till en 
början utföra dem med endast vägledning av målet för körlektionen t ex att ta sig fram 
en sträcka A till B i stadstrafik. När eleven har kört sträckan i stadstrafik ska en 
diskussion om hur övningen utfördes och sedan repeteras det praktiska utförandet (se 
excerpt 9). Om körningen går bra behöver inte instruktören prata så mycket utan kan 
koncentrera sig på att observera elevens handlingar (se excerpt 2, 4). Målet är att eleven 
ska utföra dem automatiskt, att de ska vara självverkande. De ska så att säga ”sitta i 
ryggmärgen” hos eleven och de ska vid behov gå att överföra till annan aktivitet eller 
andra objekt dvs användas i fler än en trafiksituation (van Oers, 2000). 
Automatiseringen av handlingarna ska bidra till en allmän utveckling av individens 
kunskaper genom att användandet av metoder som passar in vid mer än en 
problemlösning används (Vygotsky, 1978). 

7.4 Tillbakablickar  
Efter varje ansats till problemlösning är det viktigt att en utvärdering sker så att eleven 
kan förstå vad som krävs för att nå målet med aktiviteten. Detta kan förbättra nästa 
utförande av körövningen samt visa vilken kunskapsnivå köreleven har nått (se excerpt 
2-4, 10, 13) (van Oers, 2000). 
 
Resuméer av tidigare händelser sker genom att individen använder kognitiva eller 
fysiska hjälpmedel, exempelvis inre bilder och ritade objekt (se excerpt 22). De hjälper 
till med individens strukturerande av händelseförlopp så att de blir begripliga och kan 
utgöra en grund för fortsatt handlande. Blir de delvis eller inte alls begripliga kan de 
skapas frustration och individen behöver då en hjälpande hand för att ta sig förbi 
hindret. Körinstruktör och elev befinner sig då i ZPD och kan inte komma därifrån 
förrän en utvärdering av automatiserad kunskap har skett (Haenen, 2000; Vygotsky, 
1978). 

7.5 Överföra realiteten 
Vid simulering tillförs ett eller flera tillstånd från verkligheten till verktyg som 
individen använder för att utföra simuleringen. Tillstånden som överförs är specifika 
och blir specifika i simulatorn. De kan inte föras över exakt till simuleringen utan de 
kan benämnas efterlikna verkligheten med mer eller mindre realism (se excerpt 15-17).  
Vilken grad av realism det bör vara i spelet är en viktig fråga. Likaså i vilken grad spelet 
behöver vara underhållande. Spel kontra verkligheten kan vara svårt att jämföra. Vissa 
bitar kan vara möjliga att träna i simulator (se excerpt 15). Andra bitar kan vara mindre 
bra att träna i simulator (se excerpt 16). Generellt är kontrollen över händelser bra (se 
excerpt 17) och extrema händelser överflödiga (se excerpt 18). 
 
Specifikt handlande i verkligheten (bilkörning) ger inte en allmän kunskap om att 
hantera simulatorn. Det blev problematiskt att utföra vissa moment och testpersonerna 
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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. Vissa saker är överförbara 
mellan verklighet och fiktion men vad är det som avgör vilka saker det är? Bilen som 
försökspersonerna körde uppfattade de väldigt fort hur de skulle manövrera. Likaså 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 (se excerpt 16). Det var 
en kunskap som gick att överföra mellan verklighet och fiktion. Det handlade om 
specifika situationer där enligt Ellström (1996) generella kunskaper kan vara svåra att 
överföra.   

7.6 Animerade objekt som referens 
Vid utvärdering med utvärderingsverktyget Fun Digger används olika symboler (Bild 3) 
vilka representerar subjekt, (video på föraren) objekt (animerade bilar) och dess aktivitet 
(olika mätdata i diagram). Det mest intressanta för körinstruktörerna är objektet (de 
animerade bilarna). Körinstruktörerna förstår, med viss muntlig hjälp av intervjuaren, 
omedelbart vad de representerar (se excerpt 18-20). Den muntliga hjälpen 
körinstruktörerna fick kan liknas vid den ”pusselbit” som Gal’perin gav sina 
försökspersoner, vilket hjälpte dem att komma över en ”inre” kognitiv barriär (Haenen 
2000).  
 
För att utvärdera en körning i simulatorn är animerade symboler det mest betydelsefulla 
hjälpmedlet. De representerar inte bara objektet (bilen i körsimulatorn) utan också, i det 
här fallet, dess rörelse över tid när aktivitet utförs. Genom att skifta över till Gal’perins 
teori om lärande som grundläggande orienteringsprocess kan vi dra ytterligare 
slutsatser. Om objektet är utvärderingsverktyget Fun Digger och subjektet är individen 
som använder verktyget kan vi identifiera olika parametrar ur fasen ”Utförande av 
aktivitet”: 

1. Parametern ”Nivå” där aktiviteten utförs med verktyget, först utan instruktion, 
sedan med instruktion, och sedan fortsätter individen i fasen tyst med en inre 
aktivitet d v s sysselsätter tankarna med utförandet.  

2. Parametern ”Fullständighet” där individen utesluter en del av utförandet t ex 
utvärderingen av diagram som anses överflödiga och inriktar sig på det 
individen anser är väsentligt för att lösa uppgiften, utvärdering med hjälp av 
animerade bilar.  

3. Parametern ”Generalisering” där individen avgör vad flera fordon på den 
animerade bilden har för samband med det totala resultatet vid utvärderingen, en 
helhetsuppfattning.  

4. Parametern ”Skicklighet” där individen förbättrar sin förmåga att utföra 
uppgiften d v s utvärderingen och erhåller en känsla av att bemästra situationen 
(se excerpt 18-22) (Haenen, 2000).   

7.7 Slutsatser 
Vid en jämförelse mellan det jag undersökt i trafikskoleverksamhet och i Högskolan i 
Skövdes körsimulator har jag kommit fram till följande: 
 
När jag undersökte köskoleverksamheten och körsimulatorn fann jag att båda använder 
strukturerande verktyg för att utvärdera körning. Vilken typ av verktyg som användes 
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eller tänktes kunna användas från körinstruktörernas sida var individuellt i båda fallen. 
De ansåg att verktygen och användningen av dem ska vara anpassade till situationen 
som övas och att individerna som använder verktygen ska vara överens om verktygens 
funktion och förstå budskapet som överförs med dem i den kontext där de används, 
annars ska verktygen omvärderas och eventuellt ersättas.  
 
Förmågan att utvärdera är en kunskap vilken jag kopplat till utvärderingsverktygen i 
båda fallen med körskoleverksamhet och simulatorkörning. I simulatorn har 
verkligheten förenklats och enbart själva kärnan i utförandet visas på 
utvärderingsverktyget, det som är viktigt för att klara sig från start till mål. I 
körskoleverksamheten förenklas körningen successivt från utvärdering genom 
avancerad visning med bil till förenklade simuleringar på t ex papper där endast kärnan i 
utförandet visas fram. När körkunskaperna i både simulator och körskoleverksamheten 
närmar sig automatisering minskar behovet av de externa verktygen för utvärdering. I 
simulatorn kan individen klara hela spelet utan utvärderingsverktyg efter viss träning. I 
körskolans regi kan en elev klara körningen utan utvärderingsverktyg efter viss träning. 
Enligt Gal’perins aktivitetsteori kommer alla nya situationer där kunskaper inte är 
automatiserade att bli aktiviteter vilka under tiden de utförs på väg mot automatisering 
behöver utvärderas (Haenen, 2000).  
 
Slutsatsen blir att individen kan bli oberoende av de externa utvärderingsverktygen men 
behöver likväl något slags verktyg för att hantera aktiviteter. Enligt det sociokulturella 
perspektivet finns det endast en uppsättning kvar att använda och det är individens inre 
kognitiva verktyg och de strukturerar då verkligheten (Säljö, 2000).
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8 Om tillvägagångssättet 
Metoden att intervjua körinstruktörer ledde fram till intressanta resultat. Alla deltagare 
var väldigt tillmötesgående och jag uppfattade att de ansträngde sig för att jag skulle 
förstå hur deras vardag med körutbildning ser ut. Vid diskussioner om simulatorn är 
min uppfattning att alla intervjuade gjorde jämförelser med verklig bilkörning. Detta är 
helt naturligt eftersom de intervjuades erfarenheter av simulering generellt och 
högskolans simulator specifikt är begränsade. De intervjuades brist på erfarenhet från 
simulering gör att studien kunde ha blivit snedvriden till verklig bilkörnings fördel om 
studien inte begränsats i det avseendet. Det finns antydningar i materialet från 
intervjuerna som tyder på denna snedvridning och de avsnitten i intervjuerna har fått ett 
begränsat utrymme i rapporten. Jag ansåg det viktigt att inte utelämna dess antydningar 
helt då undersökningen i mina ögon inte skulle bli trovärdig om den ”rensats” på alla 
negativa uppfattningar.           
 
Ett problem med undersökningen var tillgången på försökspersoner. Om de varit fler 
kunde undersökningens resultat ha fått ett starkare ”bevisvärde”. Som försvar kan 
nämnas C-uppsatsens begränsade handlingsutrymme i tid och förväntade innehåll. Min 
bedömning har varit att jag ändå, trots att jag kunde ha haft fler försökspersoner, hållit 
mig inom ramarna för vad som förväntas av en studie i formatet C-uppsats.  
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9 Förslag till fortsatt forskning 
• Ett första förslag till forskning är att studera vidare om individens inre kognitiva 

verktyg för att se om det går att utröna om de intellektuella verktyg som 
individerna tillägnat sig tidigare kan hjälpa individen att klara okända situationer 
i trafiken eller om individen kommer att söka externa verktyg för att lösa 
problemet. Förslagsvis skulle en studie vid körskolor där forskaren får åka med 
vid övningskörningen och göra observationer där körinstruktörer och elever 
studeras i trafikmiljön vara till hjälp. Studien skulle exempelvis kunna fokusera 
på det sociala samspelet i och utanför bilen vid utvärdering av trafiksituationen 
för att exempelvis utröna vilka signaler deltagarna sänder till varandra genom 
språk (kognitiva verktyg) (ex. användandet av metaforer) och om de söker 
externa verktyg för att utvärdera körningen. Lämpliga verktyg för forskaren i 
studien skulle kunna vara diktafon- och videoinspelning med efterföljande 
analysering av data.   

 
• Ett andra förslag till forskning är att köra simulatorkörning med körinstruktörer 

och deras elever där körinstruktörerna ska använda simulatorn som en 
strukturerande resurs för att undervisa eleven. Exempelvis skulle en studie med 
deltagarna kunna utföras med fokus på samspel mellan individerna och vilka 
strukturerande verktyg (interna och externa) de använder eller vill använda för 
att lösa sina uppgifter. 

 
• Ett tredje förslag till forskning är att rikta forskning gentemot spelet i 

simulatorn. Denna studie har ingen djupare genomgång av serious games i 
resultatet och det vore intressant att göra en studie med inriktning på just 
objektet spel och dess roll för lärandet i körsimulatorn. Möjligen skulle en studie 
kunna utföras där några individer kör spel i simulatorn och vanlig 
övningskörning och några kör endast vanlig övningskörning. Studien skulle 
kunna inrikta sig på hur externa och interna verktyg används för att se om 
individerna använder verktyg, vilka de verktygen är och om användandet av dem 
har någon koppling till spelet.        
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10 Avslutande reflektion 
Arbetet med intervjuerna resulterade i att jag fick välja bort en hel del material, som 
nästan uteslutande handlade om körskolans verksamhet med små inslag av återkoppling 
till körsimulatorns spel. Det blev uppenbart att spelet var svårt att undersöka både för 
mig och för mina intervjupersoner. Anledningen till detta har säkert flera dimensioner. 
En av dem är att vi helt enkelt inte kan relatera spelet till något annat än just dataspel 
och inte har någon erfarenhet av vilken kunskapsproduktion vi skulle kunna erhålla 
genom att använda spelet till körutbildning. Vi kan göra antaganden men behöver mer 
referensmaterial från ”skarpa” projekt med spel och trafikutbildning där fokus är på 
spelets pedagogiska effekter. En annan dimension är min egen brist på erfarenhet av 
liknande studier. Jag kunde ha avgränsat studien mer om jag haft facit i min hand och 
koncentrerat mig på att ta fram uppgifter om spelet. Om jag gjort det hade kontentan 
varit att jag lärt mig mer om serious games. 



 

54 



 

55 

11. Förslag till trafikutbildare 
I dagens läge med den avancerade datorteknikens framgångar finns det all anledning att 
följa teknikens utveckling med datorer, spel och simuleringar. Som jag tidigare nämnt i 
uppsatsen finns det en brist i kunskapen om vilka spelprodukter som kan vara lämpliga 
att använda vid utbildning. Det är förmodligen ett ganska stort problem och mitt förslag 
för att förbättra utgångsläget för trafikskolorna är att datorkunskapen bör förbättras om 
trafikutbildningen ska kunna tillgodogöra sig informations- och 
kommunikationstekniken. IT-samhället rusar på med stormsteg och det är inte lätt att 
hänga med i alla svängar. En god datorkunskap skulle förbättra möjligheten för 
trafikutbildare att prata samma språk som utvecklarna av IT vilket skulle lösa en del 
problem. IT-branschen har gissningsvis ganska låg kunskap om trafikutbildning och 
vilka krav det ställs i dagens och morgondagens trafikutbildning. Trafikutbildare har å 
sin sida, efter vad jag förstått i min undersökning, problem med att hänga med i IT-
utvecklingen och veta vad som finns att tillgå och vad som kommer att utvecklas i 
framtiden i form av mjuk- och hårdvaror. En orsak till att trafikutbildare inte har full 
överblick över den stora domänen som IT är kan vara att många trafikutbildare, precis 
som jag, kommer från en generation där datorer inte alltid har varit ett självklart inslag i 
samhällsbilden och dessutom så har, tror jag, de flesta trafiklärare fullt upp med att 
koncentrera sig på att lära individer att köra bil och de har inte tid att sätta sig in i alla 
termer och möjligheter som finns inom IT-världen.  
 
Mitt förslag är att en satsning sker med piloter i ett utvecklingsprojekt med syfte att 
skapa förståelse för tekniken och användarnas behov. Projektdeltagare kan gärna vara 
eldsjälar som brinner för tekniken och körutbildningen. De ska vara körutbildningens 
språkrör för IT-frågor och vara kontaktpersoner (agenter) som hanterar externa och 
interna kontakter inom ämnesområdet. Målsättningen ska vara att öka förståelsen för 
trafikutbildarnas situation och krav i relation till informations- och 
kommunikationstekniken samt att trafikutbildare och IT-branschen ska ha en 
kommunikationskanal de kan använda för utbyte av erfarenheter.  
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Bilaga 1. Frågor till intervjuer 
 
Introduktionsfråga 

1. Vad heter du? 
2. Hur gammal är du? 
3. Vilken är din uppgift/jobb i samband med körutbildning? 

 
Beskriv en körlektion 

1. Kan du beskriva en körlektion i stora drag? Jag tänker på före, under och efter en 
körlektion. Kan det sammanfattas på det sättet? 

2. Försöker ni styra lärandet till specifikt handlande eller är det ett generellt lärande 
som eftersträvas? Fokuserar ni på en sak i taget? 

3. Vad är kärnan i lärandeprocessen? Utförandet? 
4. Kan du beskriva en introduktion till en lektion/körlektion? 
5. Hur bör en orienteringsfas innan körning gå till? 
6. Kan du beskriva hur en utförandefas ser ut? 

 
Utvärdering 

1. Kan du berätta om hur en körlektion utvärderas i dag? 
2. Är det bara muntlig genomgång? 
3. Hur utvärderas specifika händelser under övningskörningspasset? 
4. Vilket kriterium styr att händelser väljs ut? 
5. Finns det någon genomgång av specifika händelser innan körlektionen? 

 
Tecken 

1. Behöver en elev lära sig specifika termer som begrepp i trafiken? 
2. Hur presenteras specifika termer för eleven? 
3. Använder ni något tekniskt hjälpmedel för att presentera specifika termer? 
4. Ingår specifika termer i praktisk tillämpning? 
5. På vilket sätt praktiseras de? 
6. Hur utvärderas praktiserandet? 
7. Använder ni datorer eller liknande vid utvärderingen 
8. Behöver en elev studera symboler som vägmärken? 
9. Hur presenteras symbolerna för eleven? 
10. Finns det mer symboler än vägmärken eleven ska lära sig t ex polismans tecken? 
11. Använder ni något tekniskt hjälpmedel för att presentera symboler? 
12. Ingår symboler i praktisk tillämpning?  
13. Hur utvärderas tillämpningen? 
 

Utvärdera Fun Digger 
1. Hur skulle du använda simulatorn vid undervisning? 
2. Vi antar att du har en elev i simulatorn. Hur skulle det vara att träna specifika 

trafiksituationer i simulatorn med eleven? 
3. Hur skulle det vara att använda simulatorn vid undervisning utan 

utvärderingsverktyg med tanke på vad DU skulle vilja uppnå med din 
undervisning? 



 

 

4. Vi antar att du har en elev i simulatorn. Hur kan du förklara körningen muntligt 
utan utvärderingsverktyg och få eleven att förstå lika mycket eller mer än om du 
hade använt Fun Diggern? 

5. Hur skulle det vara att köra simulatorn utan utvärdering/återkoppling med tanke 
på lärandet? 

6. Vilket värde har en utvärdering med Fun Digger om det skulle ske utan muntlig 
diskussion mellan lärare och elev med tanke på lärandet? 

7.  Hur kan en utvärdering med Fun Digger värderas med tanke på lärandet om det 
skulle ske med muntlig diskussion mellan lärare och elev? 

8. Kan jag föregripa resultatet? Är det möjligt att använda loggningsverktyget för 
att se vad som påverkar resultatet?  

9. Hur kan jag förbättra utförandet? Är det möjligt att använda resultatet från 
utvärderingsverktyget tillsammans med en student, återgå till bilen och förbättra 
utförandet/körningen? På vilket sätt kan det hjälpa/inte hjälpa? 

10. Är det en fördel med symboler på skärmen när det gäller att förklara för någon 
annan vad som skett under körningen? 

11. Hur uppfattar du grafiken på skärmen? 
 
 
 



 

 

 


