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Simulatorbruk
• Simulatorer er utbredt brukt for
opplæring i flere høyrisikobransjer
•
•
•
•

Fly - pilot
Luftfart - flygeleder
Petroleum
Kjernekraft

• Selv om bilkjøring kan klassifiseres som
høyrisiko, er bruk av simulatorer svært
lite brukt i opplæringssammenheng i
Norge
• Vi implementerte bruk av simulator for
alle studenter ved
Trafikklærerutdanningen høsten 2019.
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Hva er SitT?
• Simulatortrening i Trafikkopplæring SitT
• Et fireårig interorganisatorisk prosjekt
• Nord universitet:
• Gunhild Sætren (prosjektleder) Toril
Birkeland, Pål Pedersen, Thor Owe
Holmquist, Jonas Vaag
• NTNU Samfunnsforskning
• Catharina Lindheim, Martin RasmussenSkogstad
• Finansiert av Forskningsrådet

Hvorfor simulator i
trafikkopplæring:
• Møter situasjoner man kanskje ikke møter IRL
som er viktig å øve på
• Man har lov til å gjøre feil i et tilgivende miljø
• Man får mengdetrening
• Det vil være miljøbesparende
• Man kan ha mørkekjøringsdemonstrasjon hele
året fremfor kun i perioden okt-mars
• Det kan være kostnadseffektivt for den som
lærer å kjøre bil
• Øke kompetansen til bilførere og dermed øke
trafikksikkerheten
• Man får gjennomført opplæring også under
pandemier

Trafikklærerutdanningen i
Norge ved Nord universitet
2 år for
autorisasjon
Hvert team
har 1
praksislærer

Organisert
i team
med 6
studenter

Praksis i
fokus

Hver
student
har en elev
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Forskningen
• Første del av studien var
eksperiment av
mørkekjøringsdemonstrasjon for å
undersøke læringsutbytte av simulator
alene – kun teoretisk læringsutbytte
• Andre del av studien var
trafikklærerstudenter uten elever
• Tredje del av studien var
trafikklærerstudenter med elever i
startfasen
• Fjerde del skal bli studenter med
elever i senere deler av
trafikkopplæringen
• Forskningsspørsmål:
• Kan trafikkopplæringen bedres
med bruk av simulator som
supplerende pedagogisk verktøy?

• Ett sete
• Med mulighet å sette en stol i
ønsket avstand

• Ett ratt
• Tre skjermer
• Software utviklet spesielt for
den norske læreplanen
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Simulatoren

• Lærer velger program fra pc
ved siden av
• Lærer kan velge å stoppe,
endre perspektiv etc fra sin
pc

• Pris ca 200.000 NOK

Funn eksperiment mørkekjøring

Ref: (Sætren, Lindheim et al., 2019)

Funn kvalitative studier
Hovedkategori: Opplevd overførbarhet (brukbarhet)
Teknisk fokus:
Lekte mer. Kommenterte mye på grafikk og
teknologiske aspekter. Sammenlignet simulator med
bil – og simulatoren kom til kort. Så IKKE simulatoren
som et nyttig læringsverktøy

Pedagogisk fokus:

En tendens til at lærer får økt pedagogisk
fokus med opplæring av bruk av simulator og
erfaring ved bruk i egen undervisning etterpå.

Reflekterte rundt det de gjorde. Kommenterte det som
foregikk på skjermen og hva man kunne lære av det. Så
simulatoren som et nyttig læringsverktøy.
(Sætren et al., 2020)

Konklusjoner
• Vi konkluderer med at bruk av simulator som pedagogisk verktøy i trafikkopplæring er et nyttig supplement.
• Vi påpeker særlig at det vil ha nytte sammen med trafikklærer for refleksjoner og læring ved undervisning i høyere
trinn.
•

Hvor god simulator i opplæring er avhenger av hvor god læreren er.

• Vi ser også at trafikklærere bør lære å bruke simulatoren for optimal effekt. Simulatorbruk er ikke selvinnlysende.
•

Dette ønsker vi også å se nærmere på i fremtiden i videre forskning.

• Simulatorbruk vil muliggjøre noe trafikkopplæring også gjennom pandemier og krav om sosial distansering grunnet
smittefare

Takk!
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