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Status fra nyere forskning om føreropplæring



Norsk føreropplæring i svevet.
Hvor lander vi?



Kjøreteknikk, bakkestart, lukeparkering, vikeplikt  

Kjøreprosess, se-teknikk, glattkjøring F1og 2, 
risikoforståelse, samhandling, landeveg.

”Billigere og bedre opplæring”
16-års grense, mengdetrening, fase 2 
forsvant og obl. landevegskjøring redusert.





Hva vi ikke vet

Hva vi tror vi vet

Hva vi vet

Hva vet vi om menneske, læring og bilkjøring.Hva vet vi om menneske, læring og bilkjøring.



Fører -
atferd

•Motivasjon
•Tilstand
•Risiko-
persepsjon
•Ferdigheter

•Personlighet
•Holdninger
•Aldersfase

•Livsstil
•Yrke

•Økonomi

•Familie
•Venner

•Referanse-
grupper
•Roller
•Status

•Filosofi
•Kultur
•Subkulturer
•Media
•Utdanning
•Sosial klasse



Erfaren og flink

Uerfaren fører

Avanserte begynner

Grønn nybegynner

Eksperten

Mester

Erfaren og variabelt flink

Uerfarne fører

Viderekomne nybegynner

Grønn nybegynner

Eksperten

Mesteren



Virkelig sjakkparti Tilfeldig sjakkparti



”Alle hadde maksimalt 10 sekunder på å vurdere sjakkpartiet”



”Det tar ca 10 år med intens læring før man har mulighet 
til å mestre en aktivitet”



Fabio Cannavaro- ITALIA

Beste forsvarer og beste spiller totalt 
i fotball-VM 2006

” Så sikker og intelligent, forutså fare tre 
trekk i forkant og sørget effektivt for å 

fjerne den”





Mennesker er ikke monodisperse!



Mennesker er forskjellige!







SAMMENHENG?



Hvordan bidra til læring som gir ønskede effekter?



”Everything should be made
as simpel as possible, but not simpler”

Albert Einstein



Flere typer simulatorer og simuleringskvaliteter



OPPLÆRING TIL FØRERKORT KLASSE B TRINN 2

En sammenligning av opplæring i kjøresimulator, 
på trafikkskole og privat øvelseskjøring



Hovedresultater

•Simulator gir økt repetisjonsfrekvens
•Simulatoren gir redusert tilbakemelding til elevene

•Elever fra trafikkskole presterer bedre på testkjøring
•Tilvenningsperiode viktig fra kjøresimulator til bil

•Resultatene er fra denne simulatoren (SINTEF)



SENTRALE SPØRSMÅL

•Kan trening i simulator erstatte kjøring på trafikkskole?
•Overføring fra simulator til reelt trafikalt miljø?

•Kostnadseffektivitet?
•Hvor avansert må simulatoren være?

•Kan simulator også anvendes på trinn 3 og 4?



Passe ”simpel”





”Kunnskap ervervet gjennom egen erfaring, 
er ti ganger mer verdt 

enn den man blir fortalt av andre”

”For i tillegg til å få kunnskap, så utvikler man evnen til å oppdage”




	Mennesker er ikke monodisperse!
	Mennesker er forskjellige!

