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Innledning
Kjøresimulator er implementert i trafikklærerutdanningen
som et undervisningsverktøy. Studentenes utvikling skjer
gjennom veiledning fra praksisveileder, egen øving, samt
at studenter underviser elever.
Simulator er egnet som et supplement til undervisning i bil
under forutsetning av at trafikklærer er til stede for
veiledning og kommunikasjon. Studentenes øving og
undervisning planlegges, gjennomføres og evalueres
derfor på samme måte som i bil.
Bevegelser og respons i en kjøresimulator oppleves ikke
på samme måte som i bil, og enkelte kan derfor oppleve å
bli «bilsyk». Dette kan motvirkes ved å kjøre korte
sekvenser, og ved å legge inn rette strekninger i starten.
Vanligvis hjelper det med tilvenning.
På

bakgrunn

av

forskningen

i

SitT-prosjektet

(Simulatortrening i Trafikkopplæring), presenterer vi noen
føringer, tips og eksempler på hvordan kjøresimulator
føyer seg inn i føreropplæringen basert på GDE-matrisens
fem nivåer.

2

1 Manøvrering av kjøretøyet
Kjøresimulatoren er egnet til å øve på de kjøretekniske
øvelsene.

Trafikklærerstudentene

kan

øve

på

trinnrekkefølge og oppbygging av øvelser, fortrinnsvis
ved å samarbeide to og to som elev og lærer. Simulatoren
tilbyr øvelser som er i tråd med aktuelt innhold i
læreplanen.
Simulatoren er godt egnet til å øve på bruken av
læreraktiviteter

og

innlæringsteknikker,

spesielt

aktiviteter som forutsetter kommunikasjon mellom
student og elev under elevutførelsen. Læreraktivitetene,
og sammenhengen mellom disse, kan med fordel øves med
to og to studenter før det øves med elev. Instruksjon eller
veiledning – hvordan bruke pedaler, ratt, hendler osv.,
hvordan anvende se-teknikk og se-regler.
Kjøresimulator er en flott arena til å øve på trafikkord og
begreper (terminologi). Trafikklærerstudenten (og eleven)
får

øvelse

i

hvordan

kommunikasjonen

i

en

undervisningssituasjon kan eller bør foregå for å skape en
felles forståelse. Som eksempel kan studenten øve på
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kommunikasjon knyttet til sikkerhet: påminne, advare,
samt å gripe inn verbalt og fysisk.
Ved at øvingen foregår i simulert trafikk, fremmer bruk av
kjøresimulator sikkerhet i undervisningssituasjonen for
både elev, lærer og medtrafikanter. I tillegg er
undervisningen miljøvennlig da vi unngår eksos, støy,
samt slitasje på dekk og veg.

Husk:
•

Gjør deg godt kjent med programvare og
øvelser før undervisningssekvensen.

•

Tenk sikkerhet på samme måte som i bil for
å oppnå best mulig overføringsverdi.

•

Involver

pedagogisk

observatør

og

gi

konkrete og relevante oppgaver.
•

Eleven er kanskje vant til å bruke lignende
teknologi til spill. Hold fokus.

•

Legg opp til korte undervisningssekvenser
for å unngå å bli uvel/bilsyk. Det hjelper med
tilvenning, og ved å kjøre mest mulig rett
fram i starten.
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2 Handlingsvalg i trafikale situasjoner
I trinn 3 settes søkelyset på kjøreprosessen, og hvordan
tolkning/oppfattelse

av

situasjoner

fører

til

et

handlingsvalg. Ved hjelp av kjøresimulatoren kan
studenten øve på å veilede eleven fram til et fornuftig
handlingsvalg, hvilket kan være krevende for begge parter.
Et

tips

er

at

du

kan

«pause»

situasjonen

i

planleggingsfasen, midt i, eller etter for å kunne reflektere.
Flere av elementene i trinn 3 er tilknyttet by- og
tettstedsmiljø. Ved å øve i simulator ivaretas sikkerheten i
undervisningssituasjonen for elev, lærer og medtrafikanter.
Øvingen kan også være hensiktsmessig i områder som
mangler elementer fra læreplanen, for eksempel hvis
trafikkskolen ligger langt fra by- og tettsted.
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Forbikjøring er tema i «3.6 - kjøring i landeveismiljø».
Ved å bruke kjøresimulator kan trafikklærerstudentene
øve på aktuelle scenario, finne en egnet progresjon, samt
knytte aktuelt regelverk og teoristoff til øvelsene.
Studentene kan på den måten forberede seg ved å diskutere
faglig innhold samt aktuelle risikomomenter de kan møte
under praktisk øving. Et eksempel er å diskutere og øve på
utfordringer knyttet til å veilede elev til å avgjøre om det
er trygt å fullføre forbikjøringen, eller om man skal
avbryte.
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Kjøresimulatoren er en egnet arena til å innlemme teori til
de praktiske øvelsene, hvor nærhet i tid står sentralt.
Trafikklærerstudenten blir utfordret på å anvende lover og
regler,

fysikk,

psykologi

og

andre

emner

i

undervisningssekvensene. Annen trafikk blir ikke hindret
eller forstyrret, og studenten har tid til å knytte sammen
teori og praksis.
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Husk:
•

Bruk bevisst de innøvde kjøretekniske
øvelsene som handlingsvalg.

•

Vær til stede for kommunikasjon,
veiledning og gode spørsmål til riktig tid
for å oppnå mest mulig målrettet og
effektiv undervisning.

•

Sett deg godt inn i hvilket teoristoff som
er aktuelt for de ulike øvelsene.

•

Bruk pedagogisk observatør til hjelp og
støtte under sekvensene.

•

Det holder med sekvenser på ca. 10
minutter. Bruk pausene til dialog og
refleksjon.
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3 Valg av reiser og forhold knyttet til reiser
Med

kjøresimulator

kan

det

gjennomføres

undervisningssekvenser på vinterføre og i mørket selv om
ikke årstiden tilsier det. Man kan også legge inn elementer
som grusveg og dårlig sikt. Flere studenter kan øve
sammen, eller øve med elev. Øvingen kan være et ledd i å
få eleven til å tenke kritisk rundt, eller unngå å kjøre under
krevende kjøreforhold.
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Husk:
•

Du kan kjøre/ha
undervisningssekvenser på vinterføre
uavhengig av årstid.

•

Du kan oppsøke krevende kjøreforhold
som du ikke finner i nærmiljøet.
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4 Generelle handlings- og vurderingstendenser og
måter å se verden på
Dette er «individnivået» hvor selvevaluering er et sentralt
punkt. Kjøresimulatoren er godt egnet til kommunikasjon
rundt selvinnsikt, refleksjon og risikoforståelse. Ved hjelp
av

øvelser

i

aktuelt

trafikkmiljø

kan

trafikklærerstudentene videreutvikle sin egen kjøreprosess
gjennom

diskusjoner

og

bevisstgjøring,

jf.

trafikklærernivå.
Det er en forutsetning at studenten selv er bevisst på
hvordan egne verdier påvirker valg og beslutninger, før
han skal ha dialog rundt elevens selvinnsikt, refleksjon og
risikoforståelse.

I sikkerhetskurs på veg i trinn 4, er det

en målsetting at eleven forstår hva som skal til for å unngå
ulykker. Kjøresimulatoren er en godt egnet arena til å
jobbe med aktuelle scenarioer (risikosituasjoner).
Et eksempel er en elev som ofte velger å kjøre med for høy
hastighet. Det er mulig å bruke kjøresimulatoren til å
analysere elevens atferd i en relevant situasjon, hvor
studenten har mulighet til å «pause» bildet for å få fram
refleksjon hos eleven. På dette nivået handler det ikke bare
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om hvilken fart eleven kan kjøre med, men også hvilken
fart eleven velger å kjøre med.

Husk:
•

Sett deg godt inn i hvilke scenarioer som kan
være aktuelle i din undervisning.

•

Tenk nøye gjennom hvordan du vil veilede
eleven for å oppnå refleksjon.

•

Hold

fokus

på

planlagt

tema

og

måloppnåelse.
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5 Sosialt miljø
Det femte nivået i GDE-rammeverket handler om de valg
eleven tar med bakgrunn blant annet i hvilken kultur
han/hun er vant med. Når et individ søker svar på noe, er
det naturlig å lete etter svaret i det sosiale miljøet en lever
i. I vårt tilfelle er trafikkultur et aktuelt tema da elever som
kommer fra andre kulturer kan være vant til en helt annet
trafikkultur enn vår.
Et eksempel fra trafikken er å stoppe for fotgjenger som
vil over gata. I mange kulturer er det bilen som har
førsteretten i trafikken, men her hos oss er vi vant med at
vi har vikeplikt for gående som skal krysse gangfelt. For
elever som opplever denne kulturforskjellen er det viktig
å få fram forståelsen og aksepten av vår trafikkultur.
Kjøresimulatoren kan brukes til å få fram relevante
situasjoner, hvor man da har mulighet til å stoppe og
reflektere rundt temaet.

Husk:
•

I kjøresimulator kan du jobbe med holdninger
og verdier i et «tilgivende miljø»
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Praksisfaget
Utdanningsforløpet er toårig og skal utvikle studentens
trafikkfaglige

og

didaktiske

kompetanse.

Læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) for de fire semestrene
er forankret i studieplanen.
I første semester i emnet TRA1001, settes søkelyset på
studentens trafikale kompetanse og førerferdighet. En del
av læringsutbyttet i emnet er at studenten skal ha
grunnleggende digital kunnskap og ferdighet knyttet til
relevante verktøy i føreropplæringen.
I andre semester i emnet TRA1002, handler det om
nødvendige kvalifikasjoner for å kunne undervise og
ivareta ansvar i føreropplæringen. I dette emnet skal
studenten blant annet ha ferdighet i å anvende og utvikle
pedagogisk

verktøykiste

og

arbeidsmåter

i

føreropplæringen.
I tredje semester i emnet TRA2005, skal studenten utvikle
profesjonell identitet samt trafikkfaglig og didaktisk
forståelse. Som en del av det, skal studenten kunne
anvende digitale læringsverktøy i undervisningen.

14

I fjerde og siste semester i emnet TRA2006, skal studenten
løse ulike undervisning, utviklings og forskningsoppgaver
i Nord universitet trafikkskole. Blant disse oppgavene skal
studentene bidra til å fremme læring gjennom å anvende
og utvikle digitale læringsverktøy.
Studentens kompetanse utvikles igjennom teori og praksis.
I faget veiledet undervisningspraksis er Læreplanen for
føreropplæring i klasse B, B kode 96 og BE et sentralt
verktøy, og denne veilederen er derfor bygd opp rundt
læreplanen.
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Føreropplæringen

bygger

i

stor

grad

på

GDE-

rammeverket. Nivåene i GDE-modellen presenterer et
hierarkisk perspektiv på hva som må læres, i fem nivå.

Figur 1: GDE-modellen (Vegdirektoratet, 2016)

Nivåene holdes adskilt i modellen, men avhenger av
hverandre. De valg en bilfører tar på lavt nivå, påvirkes av
egenskapene på høyt nivå. Det er vanlig å skille mellom
det en bilfører er i stand til å gjøre, og det han er villig til
å gjøre. Uansett hvor mye kunnskap en fører har, er
resultatene av kunnskapen avhengig av om og hvordan
denne blir brukt.
I utdanningen settes søkelyset på hvilke arbeidsmåter
trafikklærerstudenten benytter for å oppnå læring innen de
ulike nivåene. I denne sammenhengen er kjøresimulatoren
å betrakte som et undervisningsverktøy.
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