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            Abstract 

The purpose of this study was to examine the implementation process of the use of simulators 

within the education of forestry workers. The focus was how the simulations contributed to the 

learning processes as an educational tool. This purpose was accomplished by interviewing 

teachers, the manufacturers, and sellers of the simulators. Earlier research has shown that 

simulators are a very useful educational tool, and that the result of their use has had a large 

impact on the speed at which the students learn. The simulators create an environment similar 

to reality, thus creating a smoother and faster transition to the machines later used in a real 

setting. As a result, education within many fields can be held in both real and simulated 

environments without problems. The design of this study was a qualitative method with semi-

structured interviews that were conducted via Skype and in real life interaction, comparing the 

answers to find generalisations. We have used Kolb’s Theory of Experimental Learning to see 

how the simulators should be used as a proposal to how the educational process can be planned. 

The results from this study demonstrates differences in how the implementation process works 

and how the teachers wished the implementation to be. Therefore, we concluded that the teachers 

need an improved implementation process, including better education for the teachers  into how 

the simulators should be used. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

Tack till alla informanter som har ställt upp på intervjuer och bidragit med kunskap. Ett särskilt 

tack vill vi rikta till vår handledare som på ett föredömligt sätt har stöttat oss under hela denna 

studie. 

Nyckelord: simulering, simulatorer, implementering, motivation, yrkesförare, 

skogsmaskinsutbildning 
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1. Introduktion 

I det här kapitlet kommer vi att skriva om bakgrunden till varför vi valde ämnet simulatorer inom 

skogsmaskinsutbildningen. Vi kommer även att redogöra vårt syfte för studien, vilka 

avgränsningar vi gjort samt frågeställningarna som uppsatsen utgår från. 

 

1.1 Bakgrund 
Simulatorer används bland annat för att träna och utbilda personer i en kontrollerad miljö inför 

framtida arbetsliv. Det möjliggör att man inte behöver ta hänsyn till olika faktorer som säkerhet, 

miljöpåverkan och den mänskliga faktorn som är nödvändigt när man utför vissa processer i en 

verklig miljö. Simulatorer har länge använts inom olika områden för olika syften, som exempelvis 

inom utbildning och nöjesverksamhet. Pilotutbildningen var en av de första utbildningarna i 

modern tid som började att använda tekniska simulatorer. Piloternas “Link Trainer” dateras så 

tidigt som 1929. Där användes de främst för att träna piloter att flyga under både normala och 

störda förhållanden. I dag tränas alla piloter endast i simulatorer innan de får flyga ett riktigt 

flygplan (Sandblad, u.å). Säkerhetstänkandet inom pilotutbildningarna har alltid haft högsta 

prioritet, men inom sjukvården har det legat efter. Då teknikutvecklingen ställer nya krav på 

sjukvårdspersonalens förmåga att hantera tekniska och komplicerade situationer har man valt att 

utbilda sjukvårdspersonal i olika simulationsmiljöer. Det möjliggör att man kan ha inlärningen i 

fokus då ingen patients hälsa riskeras. Med hjälp av simulatorer kan man gå från en passiv 

pedagogik till en mer interaktiv undervisningsmetodik (Läkartidningen, 2001). 

Nya marknader för simulatorbaserad utbildning skapas kontinuerligt, bland annat inom 

sjukvården men även skogsmaskinsindustrin. Vår inriktning på detta examensarbete har varit 

simulatorer inom skogsmaskinsutbildningar på gymnasienivå där de används som ett verktyg i 

elevernas träning i att köra tunga fordon. Simulatorföretagen utvecklar och skapar simulatorerna 

innan de säljs till olika verksamheter för en kostnad på ungefär 500 000 kronor. Även om det är 

en stor kostnad så är en simulator betydligt billigare än till exempel en skördare som kostar runt 

tre miljoner kronor. En skola har oftast en begränsad budget vilket gör att simulatorerna av 

ekonomiska skäl är ett bättre alternativ att köpa in än en hel skogsmaskinpark. Det sätter press på 

simulatorföretagen som måste leverera produkter av hög kvalité. Simulatormodellerna är alla 

unika och baserade på de verkliga skogsmaskiner som de ska simulera och är därför byggd av 

samma hårdvara som dem. Simulatorföretaget arbetar med både realtidssimulering och 

fysiksimulering för att få en så verklighetstrogen simulering av skogsmaskinerna som möjligt. I en 

simulator styr du själv, det blir vad du gör det till och det blir aldrig samma resultat två gånger 

eftersom verkligheten förändras när du kör. Simulatorernas syfte är att återge verkligheten 

virtuellt. Det finns många likheter mellan spel och simulatorerna, där den huvudsakliga skillnaden 

är att i ett spel har en programmerare i förväg bestämt vad användaren ska göra. 

Som det ser ut idag så implementerar simulatorföretaget simulatorerna på  

skogsmaskinsprogrammen, håller en kortare introduktion i användningen av dem och därefter är 

de inte delaktiga längre. Det innebär att de inte tar del av uppföljningar eller vilken nytta 

simulatorn genererar till skolan och skogsmaskinsutbildningen. Här ser vi ett behov av att titta 
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närmare på vad som händer efter implementeringen för att förstå och sätta oss in i samspelet 

mellan simulatortillverkarna och skolorna. 

Vi har en bred utbildning inom både beteendevetenskap och informatik, där samspelet 

mellan människa och teknik är i fokus. Vi tyckte att simulatorer har nära anknytning till 

utbildningen och därför har relevant kompetens för ämnet. Vi är intresserade av att generera ny 

kunskap till både simulatorföretaget och lärarna på skogsmaskinsutbildningarna. 

1.2 Frågeställningar 

För att möta vårt syfte har vi valt att ha följande frågeställningar: 

1.       Hur ser de olika intressenterna på implementationen av skogsmaskinssimulatorn? 

2.      På vilket vis bidrar skogsmaskinssimulatorn till att stimulera lärande? 

1.3 Syfte 

Vi vill undersöka hur simulatorerna fungerar och används som pedagogiskt verktyg inom olika 

skogsmaskinsutbildningar på gymnasienivå. Vi vill undersöka hur lärare upplever simulatorerna 

i ett utbildningssammanhang och hur användningen förändrar lärarnas och elevernas motivation. 

Vi vill bland annat se hur man sedan ökar både lärarnas och elevernas motivation till användning 

av simulatorerna. Detta vill vi göra genom att få en bättre förståelse för simulatorernas olika 

användningsområden och möjligheterna som simulatorerna kan skapa. Vi kommer även att 

undersöka huruvida lärarna blir utbildade i användning av simulatorerna och hur de arbetar med 

dem som ett verktyg som de tillhandahåller för eleverna. 

Syftet är även att skapa större förståelse för simulatorns roll i utbildningen av 

skogsmaskinförare där vi vill undersöka och problematisera implementationen mellan 

simulatorföretaget och skolorna som använder dessa simulatorer. Genom att använda oss av en 

kvalitativ studie av implementeringen och simulatorernas roll som pedagogiskt verktyg är målet 

att skapa förståelse och en bredare bild av simulatorerna som utbildningsverktyg samt vilken nytta 

de genererar till utbildningarna. Detta kan ge oss en god grund till att kunna undersöka 

simulatorföretagets och lärarnas syn på hur implementeringen går till samt vad som saknas där. 

Vi vill få insikt om lärarnas åsikter angående vad de anser att är positivt och vad som kan förbättras 

för att få en så praktisk utbildning som möjligt med hjälp av simulatorerna. Detta vill vi göra 

genom att bland annat se vilken inställning de olika parterna har till en simulator som 

utbildningsverktyg och vilka eventuella motsättningar man kan ha till användningen av dem.   

1.4 Avgränsningar 

En intressant aspekt som har kommit upp genom studiens gång är att simulatorer är nära 

besläktade med spel och gamification då både hård- och mjukvara som används i simulatorer 

delvis har skapats och utvecklats av spelindustrin. Vi har valt att inte undersöka detta närmare, då 

det är ett eget ämne som inte är relevant för vår studie.  
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Vi har även valt att göra en avgränsning från eleverna på skogsmaskinsprogrammen och 

deras perspektiv på simulatoranvändningen i utbildningarna trots att det hade varit ett intressant 

bidrag till studien.    
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2. Teori och relaterad forskning 

I detta kapitel beskrivs Kolbs teori om det erfarenhetsbaserade lärandet som är det teoretiska 

ramverk samt den pedagogiska modell som vi valt att utgå från. Därefter beskriver vi hur man kan 

använda simulering som pedagogisk modell med utgångspunkt i Kolbs teori eftersom att 

simulatorerna bygger på simulering av verkligheten. Vi kommer med stöd av relaterad forskning 

beskriva hur lärarna kan ha pedagogiska förhållningssätt till simulatorbaserad utbildning. 

2.1 Kolbs teori om det erfarenhetsbaserade lärandet 

David Kolb är en amerikansk utbildningsteoretiker och psykolog med stort intresse inom det 

erfarenhetsbaserade lärandet, individen och social förändring samt karriärutveckling. Han har 

skrivit ett antal avhandlingar med fokus på nämnda områden. Från början var det psykologen 

Kurt Lewin som utformade lärcirkeln, men under 1970-talet byggde Kolb vidare på cirkeln och 

skapade teorin om det erfarenhetsbaserade lärandet. Den utgår från det erfarna eller upplevda, 

och det är den teorin han är mest känd för (Psykologiguiden, 2017). Kolbs teori om det 

erfarenhetsbaserade lärandet skiljer sig från de andra beteendevetenskapliga teorierna om 

lärande då hans teori är baserad på lärande som en helhet. Framförallt för att utgångspunkten är 

den roll som ens tidigare erfarenheter har i lärandeprocessen, där syftet är att skapa en idé av att 

lärande sker genom erfarenhet, perception, kognition och beteende. Modellen passar de olika 

lärstilarna genom av att de fyra stegen i processen som modellen beskriver är kopplade till fyra 

olika inlärningsstilar. De fyra olika stegen är konkret erfarenhet, reflekterande observation, 

abstrakt generalisering samt aktiv prövning och de ingår i en cykel där varje steg står för ett sätt 

att ta till sig kunskap. När man tar till sig ny kunskap gör man det genom hela processen som 

modellen står för. Vissa tar lättare in kunskap genom ett specifikt steg medan andra föredrar ett 

annat och det är där som lärstilarna gör skillnad (Kolb & Kolb, 2005). 

Enligt det erfarenhetsbaserade lärandet ska den som lär sig blanda reflektion med att göra, 

känna och tänka. Detta kan man även återfinna i mycket litteratur som tar upp vikten av att skriva 

dagbok eller loggbok efter användandet av simulatorer för maximal förståelse. Det 

evidensbaserade lärandet menar att de små delarna vid inlärning är de som är viktiga när dessa 

kommer ihop. Där processen att lära är att skapa kunskap genom redan befintlig kunskap, alltså 

att mer eller mindre bearbeta det man redan kan så förståelsen kan utvecklas och bli bättre (Kolb 

& Kolb, 2005). Kolbs teori om erfarenhetsbaserade lärande är relevant för användningen av 

simulatorer för att det kan hjälpa att anpassa vilken pedagogisk metod lärare ska planera efter. 

Det bästa scenariot är om utbildaren kan ta med alla fyra steg i processen genom av att vara flexibel 

så varje enskild elev kan lägga störst fokus på sin kunskapsutveckling i den lärstilen den behärskar 

bäst. Alla människor lär sig inte med samma teorier, utan våra olika styrkor genererar variation i 

inlärningsmetoder. Att använda två eller flera sätt kan också gynna elevens inlärning, beroende 

på person (Honey & Mumford, 2017). 
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2.1.1 Lärstilar 

Kolbs modell med de fyra lärstilarna är en uppåtgående spiral, där man upplever något, reflekterar 

över det, skapar en teori som man sedan prövar innan man planerar nästa steg och spiralen börjar 

om. Beroende på vilken lärstil man har så kliver man på spiralen i olika moment, helst det 

momentet man anser att är det bäst lämpade. På de sättet genererar spiralen hela tiden kunskap, 

som sedan genererar ny kunskap ju längre upp i spiralen man kommer. Genom av att man hela 

tiden bearbetar och omvärderar sina upplevelser så blir det erfarenheter som sedan blir basen för 

nästa steg i lärandeprocessen (Kolb & Kolb, 2005). 

Den aktiva lärstilen har personer som lär sig bäst genom av att aktivt experimentera och 

att prova på saker. Fokus ligger på att skapa kunskap genom av att aktivera sig, exempelvis genom 

diskussion och projektarbeten. Föreläsningar samt utbildningssituationer i form av 

katederundervisning är mindre lämpade av den anledningen att de söker spänningen i en aktivitet. 

När den spänningen har lagt sig söker de efter en ny aktivitet och kan lätt tappa intresset om de 

inte hittar en. Den aktiva prövningen som Kolb & Kolb (2005) beskriver innebär att man planerar 

nästa steg, som då blir upplevelser genom konkret erfarenhet. Där den konkreta erfarenheten 

handlar om att uppleva nya saker och därför fungerar som utgångspunkt för den aktiva lärstilen 

(Honey & Mumford, 2017). 

Den reflexiva lärstilen går under reflekterande observation i Kolbs modell, vilket är steget 

efter den konkreta erfarenheten där man upplever saker (Kolb & Kolb, 2005). Personer med den 

reflexiva lärstilen lär sig bäst genom av att se, känna och höra. De fattar inte beslut utan att först 

ha gjort en noggrann observation och kan därför uppfattas som reserverade. De föredrar en 

utbildningssituation med föreläsningar där läraren har rollen som expert. Handledning och 

tydliga instruktioner passar dem bra då de gärna tänker efter en extra gång innan de handlar för 

att analysera eventuella konsekvenser ett handlande kan få. Den reflektiva eleven är ofta 

reserverad till en början, och sedan när eleven väl skrider till verket är personen rationell och 

välplanerad i sina handlingar (Honey & Mumford, 2017). 

Inom Kolbs modell är abstrakt generalisering det tredje steget där man drar slutsatser av 

upplevelsen som man tidigare har observerat. I de steget hör den teoretiska lärstilen hemma, som 

utgår från logiskt tänkande och ett rationellt handlande (Kolb & Kolb, 2005). De personer som har 

en teoretisk lärstil föredrar relativt styrd undervisning, där fokus ligger på teoretisk förståelse 

istället för praktisk tillämpning. De gillar att arbeta med olika teorier och modeller eller 

systemtänkande och är ofta perfektionister. Inom utbildningssammanhang är den teoretiska 

eleven den minst praktiska. Eleven vill ha en bred grund att stå på innan den börjar sätta sin 

kunskap i praktiken, så en god baskunskap av simulatorer skulle främja eleven. Teoretiker kan 

vara lätta att känna igen, då de prioriterar säkerhet och tar det lugnt innan de ger sig in i nya 

situationer (Honey & Mumford, 2017). 

Personer som har en pragmatisk lärstil lär sig bäst genom att arbeta med case och 

konkreta exempel. De arbetar gärna självständigt där läraren har funktion av en coach, som låter 

den pragmatiska personen vara aktiv och tillämpa sina idéer vid tillfälle. De tycker om att arbeta 

praktiskt och lösa problem, då de hellre ser det som en utmaning än ett problem. Tålamodet kan 
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vara bristande då de är snabba beslutsfattare som fungerar bra i ostrukturerade situationer 

(Honey & Mumford, 2017). Efter den abstrakta generaliseringen där man drar slutsatser av 

upplevelserna kommer den aktiva prövningen där den pragmatiska lärstilen hör hemma. Den 

aktiva prövningen ses som steg fyra i cykeln som Kolbs modell beskriver och går ut på att man ska 

planera nästa steg i cykeln, som då börjar om med den konkreta erfarenheten (Kolb & Kolb, 2005). 

2.2 Simulering som pedagogisk modell 

Människor har använt simulering sedan urminnes tider, som exempelvis träsvärd vid lek istället 

för riktiga svärd. Sådana substitut har använts både för säkerheten och för att spara pengar i 

situationer där det vore farligt att använda de saker som simulatorerna föreställde (Axelsson, 

2012). En simulator är ett verktyg för att förstå en miljö utan att vara i den och lära sig om huruvida 

en person bör bete sig eller agera för att få fram önskat resultat. Även hur en användare ska bete 

sig för att få fram ett oönskat resultat (Magnusson, 2009). Dessa simulatorer möjliggör att 

kunskap kan skapas utan att ge en nybörjare verktyg där det skulle kunna uppstå 

en farlig situation. 

Det erfarenhetsbaserade lärandet enligt Kolb (1984) är en pedagogisk modell som bygger 

på simulering, genom av att övning varvas av med reflektion för att sedan kunna göra en 

utvärdering och skapa en kunskapsutveckling. Den utvecklingen ska måla upp elevens tidigare 

erfarenheter, reflektera över hur den trott eller antagit att verkligheten är och sedan testa vad den 

vet genom konkret upplevelse. Eleven får då nya insikter som i sin tur uppdaterar konceptet av 

upplevelsen och har därmed lärt sig något nytt, som exempelvis vid skogsmaskinsprogrammen 

när eleverna ska lära sig att köra en simulator. Eleven har en idé om hur en skogsmaskinsimulator 

fungerar, eftersom läraren har instruerat vilka knappar och spakar som gör vad. När eleven själv 

får ta plats i simulatorn får den nya insikter och erfarenheter som uppstår och ändrar i deras 

kunskapsbank angående simulatorkörningen och då har en utveckling av kunskapen skett (Kolb 

& Kolb, 2005). 

2.2.1 Lärstilarnas roll inom skogsmaskinsutbildningen 

Inom de simulatorbaserade skogsmaskinsutbildningarna kan man applicera Kolbs pedagogiska 

modell och de olika lärstilarna på olika sätt. Inom den aktiva lärstilen där eleven lär sig genom 

handlande kan man i en simulator testa gränser på olika sätt som fysiskt visar hur långt man kan 

gå innan det tar stopp. Detta kan vara viktigt för säkerheten eller driftkostnaden eftersom dessa 

faktorer kan bli mindre prioriterade när den aktiva eleven sätter sig som nybörjare i en 

skogsmaskin (Honey & Mumford, 2017). Den reflektiva eleven vill gärna bli lärarledd genom 

situationer där hen får tänka och koppla informationen till sig själv under tiden de tar in 

information. De eleverna är ofta reserverade till början och sedan när eleven väl tar ett beslut är 

den rationell och välplanerad i sina handlingar. Det kan vara till stor fördel i de simulatorbaserade 

utbildningarna där de tar in information och låter sig guidas inom det komplexa område som 
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maskinkörning är (Ibid.). Den teoretiska eleven är den minst praktiska och vill ha bred grund att 

stå på innan den börjar sätta sin kunskap i praktiken. De får sällan ut något av ostrukturerad 

utforskande eller praktisk undervisning som exempelvis simulationsövningar eller 

problembaserade frågeställningar. Därför skulle en bred teoretisk grundutbildning av simulatorer 

främja eleven, teoretiker kan vara lätta att känna igen då de prioriterar säkerhet och tar det lugnt 

innan de ger sig in i nya situationer. Det visar på vikten av att varva den praktiska 

maskinutbildningen som innebär undervisning i både simulatorer och verkliga skogsmaskiner 

med klassrumsundervisning i form av teori (Ibid.). De pragmatiska eleverna är instinktiva och 

snabba på att fatta beslut, vilket antingen kan bli bra eller dåligt. Simulation kan vara väldigt bra 

för elever som lär sig bäst genom pragmatism, då deras jordnära och snabba beslut kan gynna dem 

i situationer där det krävs snabba val. Då de hellre ser olika situationer som utmaningar än 

problem är det viktigt att man i undervisningen ser till att de får alla de teoretiska delarna, så de 

inte fattar förhastade beslut som kan få konsekvenser (Ibid.). 

Inom spiralen som utgör Kolbs pedagogiska modell finns en tydlig koppling mellan teori 

och praktik, där kunskapsutvecklingen kan börja var som helst i spiralen. Övergångarna mellan 

de olika stegen fodrar att man behärskar de olika lärstilarna, där man bäst kommer till sin rätt 

inom den lärstilen man föredrar. De flesta människor är en kombination av någon av de fyra 

lärstilarna där man kan utveckla pedagogiken genom av att tillvarata allas olikheter. Det skulle 

leda till att alla får möjlighet att utveckla sin kunskap genom av att göra det de är bra på. Inom en 

skogsmaskinsutbildning är det en intressant aspekt då man genom lärandespiralen kan få med 

alla elever trots deras olikheter. Att låta eleverna utveckla sina kunskaper på ett sätt som de är bra 

på med utgångspunkt i deras erfarenheter skulle kunna höja studiemotivationen. Det i sin tur 

skulle kunna höja nivån på utbildningarna och sedan de färdigutbildade maskinförarna på 

arbetsplatsen (Kolb & Kolb, 2005).       

Genom att eleverna får använda simulatorn som utbildningsverktyg måste de bearbeta 

flera nivåer av intryck och känslor, samt planera vad nästa steg i simulationen ska bli. Genom att 

experimentera genom att göra olika saker och få olika utfall lär de sig bland annat genom det 

erfarenhetsbaserade lärandet (Kolb & Kolb, 2005). Att testa gränserna i simulatorn är både 

billigare i drift och säkrare än om de hade gjort samma testning i den riktiga maskinen. (Petranek 

et al., 1992). Resultatet blir också en mycket säkrare arbetsmiljö när eleverna väl kommer ut i 

arbetslivet, som i sin tur begränsar arbetsrelaterade olyckor (Magnusson, 2009). Dessutom ger 

simulatorer ett brett verklighetskoncept som blir lättare att förstå genom att användaren får 

uppleva de olika situationerna. Enligt Aronsson et al. (2014) kan tillverkarna i utvecklingen av 

simulatorerna skapa en pedagogik som inte passar in i användarnas pedagogiska modell. Därför 

är det vanligt att man skapar en blandning av de olika pedagogiska modellerna. 

 

2.3 Simulatorns bidrag till lärande 
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Det finns flera studier som visar att simulatorbaserad utbildning ökar kvalitén på undervisningen. 

Kamezaki et al. (2009a & 2009b) utvecklade en konceptuell design för operatörsystemstöd och 

gjorde en utvärdering inom den simulatorbaserade utbildningen. I studien så kom de fram till att 

systemstödet förbättrade arbetsprestationerna. Det innebar en minskad drifttid för att slutföra en 

uppgift, ett minskat antal driftfel samt en lägre mental arbetsbelastning för maskinförarna. Det 

styrker att instruktörerna med hjälp av de pedagogiska modellerna kan utöka simulatorernas 

realism (Aronsson et al., 2014). Genom av att varva den simulatorbaserade undervisningen med 

riktig maskinundervisning visade studien hur man kunde förbättra känslan av verklighet.  Studien 

visar även att det är viktigt att inspirera både den individuella, men även gruppens 

lärandeprocesser. Detta kan man kan göra med hjälp av simulatorerna och scenarierna genom av 

att skapa en grund för olika komplicerade arbetsmoment eleverna behöver träna, för att de sedan 

ska kunna utföra det i sitt yrkesliv.  

Laurillard (2009) menar att återkoppling mellan lärare och elev är bör vara en integrerad 

del i träningen eftersom att det är en central del i lärandet. Genom av att stödja lärandeprocessen 

skapar man förutsättningar för ett framgångsrikt lärande. I många fall är det engagerade och 

yrkesmässigt erfarna personer som driver de simulatorbaserade utbildningarna och 

förutsättningarna kan variera, genom tillgång till simulatorer och kunskap. Det är inte alla lärare 

som är utbildade yrkeslärare, utan några har ett tekniskt intresse samt bakgrund som 

maskinförare. Det innebär att de kan sakna pedagogisk utbildning vilket är en viktig del vid en 

utbildning (Aronsson et al., 2014). Många gånger styrs utbildningarna på simulatorer av 

engagerade instruktörers erfarenhet då de inte har en uttryckt pedagogisk modell för sin 

utbildning. Det innebär att utbildningen riskerar att tappa kvaliteten om den instruktören byts ut 

(Ibid.). 

2.3.1 Skogsmaskiner som simulatorer  

Inom de olika praktiska utbildningarna som skogsmaskinsprogrammet är det vanligt att eleverna  

har en relativt hög motivation för utbildningen. Främst av den anledningen att eleverna har valt 

den utbildningen för att det är ett yrke som de sedan vill arbeta med och att det är en utbildning 

som huvudsakligen är mer praktisk än teoretisk (Aronsson et al., 2014). Lärare har sett att 

elevernas motivation och engagemang har ökat vid implementeringen av simulatorer i 

utbildningar (Huang & Soman, 2013). Det finns dock inga bevis för att elever skulle lära sig bättre 

av simulatorer, trots att det finns ett större intresse för att använda dem än den traditionella 

klassrumsundervisningen (Petranek et al., 1992). Lärarnas roll för att skapa motivation är central 

för att stödja och utveckla eleverna på ett konstruktivt sätt. Motivationen kan vara svår att förstå, 

däremot är det en central del inom lärande och utbildning. Att vara motiverad inom ett 

utbildningssammanhang leder till att man kan öka sin ansträngning för att skapa förståelse och 

behålla fokus där saker som ansvar, förtroende och utmaning är faktorer som kan öka 

motivationen (Herzberg, 1968). 
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Genom av att bryta ner skogsmaskinutbildningens mål till specifika delmål kan man 

koppla det till relevanta övningar i simulatorn. Det skulle kunna höja effekterna av träningen då 

lärarna kan ha tydliga målsättningar med mätbara nivåer (Aronsson et al., 2014). Genom dessa 

mätbara nivåer kan man skapa olika scenarion inom en träningssituation. Dessa scenarion bör 

vara tydligt kopplade mot övningens målsättningar och innehålla olika situationer som man sedan 

kan utvärdera. För att skapa realistiska scenarier är det en fördel om man tar med aspekter som 

ställer olika krav på användarna som tidspress och olika komplexa miljöförhållanden med mera 

(Berigan, 1996). Scenarierna utvecklas oftast av lärarna själv med utgångspunkt i deras 

erfarenheter och de går att anpassa efter elevernas behov (Aronsson et al., 2014). En elev som har 

svårt för något moment kan behöva öva på ett lättare scenario för att skapa förståelse och behålla 

sitt fokus. En annan elev som på ett enkelt sätt utför de olika momenten i simulatorn kan behöva 

utmaning genom svårare scenarion för att behålla sin motivation. Lärarna kan alltså öka elevernas 

motivation till utbildning i simulator genom av att anpassa scenarierna efter den enskildes behov 

(Herzberg, 1968). 

Det finns inga tveksamheter om att simulatorer fungerar och flertalet artiklar från tidigare 

forskning lägger stor vikt på att den största delen av inlärningen sker i efterhand. Via reflektion 

över vad användaren har gjort och lärt sig under en specifik del i utbildningen kan djupare 

förståelse nås. Genom att reflektera över en viss övning kan eleven använda den kunskap som den 

lärt sig under ett tillfälle vid andra situationer och kan på så vis få nytta av samma erfarenhet vid 

olika övningar (Petranek, 2000). Det är både motivationshöjande och kunskapsgenererande och 

stämmer väl överens med Kolbs teori om det erfarenhetsbaserade lärandet, där man genom 

reflekterande observation utvärderar den delen av utbildningen som man tagit del av innan man 

kan dra slutsatser av den erfarenheten och på så vis skaffa sig ny kunskap (Kolb & Kolb, 2005). 

Det är även viktigt eftersom reflektionen och utvärderingen kan utgå från de olika lärstilarna och 

på så sätt kan man utveckla ett pedagogiskt förhållningssätt som anpassas efter den enskilda 

eleven (Honey & Mumford, 2017). 

 2.3.2 Från simulator till yrke  

Facteau et al. (1995) har forskat på hur man överför kunskap mellan olika situationer, som 

exempel från simulatorbaserad utbildning till maskinbaserat yrkesliv. Där menar de att det är 

skillnad mellan hur olika uppgifter utförs inom samma miljö och hur samma uppgifter utförs inom 

olika miljöer. Överföringen från träning till yrkesliv kan antingen leda till en förbättrad prestation 

eller en försämrad prestation som direkt resultat av träningen. Det är viktigt att se till att träningen 

överförs till rätt miljö. Detta kan man göra genom att se över simulatormiljön och eventuella 

avvägningar man bör göra för att utbildningen ska vara verklighetstrogen. Enligt Aronsson et al. 

(2014) bedriver skolorna undervisning både i simulatorer och riktiga maskiner. Det gör att 

eleverna får utveckla sina grundläggande kunskaper för att sedan praktisera det i en riktig maskin. 

Vissa simulatorer har inte samma spakar och knappar som de riktiga maskinerna och är i viss mån 

begränsade, vilket leder till lite längre inlärningstid i maskinerna. Ett scenario där simulatorerna 
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inte motsvarar de riktiga maskinerna kan det leda till en försämrad prestation vid överföring från 

träning till yrkesliv (Facteau et al., 1995). Där har Kamezaki et al. (2008) gjort en studie där de 

hittade ett samband mellan maskinförarna som utbildades i simulatorer och arbetsprestationerna 

i deras senare arbeten. De som hade gått en simulatorbaserad utbildning gjorde snabbare klart en 

uppgift och visade på större lägesnoggrannhet än de som inte var utbildade i en simulator. 
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3. Metod 

I det här kapitlet kommer vi beskriva vårt val av metod, hur vi gjorde vårt urval och på vilket sätt 

vi utformade de semistrukturerade intervjuerna. Vi beskriver även hur vi gick tillväga under 

analysarbetet och vilket etiskt förhållningssätt vi haft. Till sist tar vi upp kritik till metodvalet och 

varför det var bäst lämpat för denna studie. 

3.1 Kvalitativ metod 

Vår studie bygger på en kvalitativ metod där vi utgått från den förförståelse vi haft och utvecklat 

genom tidigare erfarenheter och studier. Denna studie är av explorativ karaktär och vi har arbetat 

med induktion, då vi vill skapa en mer grundläggande kunskap om hur simulatorerna används i 

skogsbruksutbildningen som ett pedagogiskt verktyg. Vi har valt att göra en kvalitativ 

intervjustudie genom semistrukturerade intervjuer då vi ville utgå från informanternas berättelser 

och förhålla oss till standardiserade tekniker. Fördelen med detta är att vi har kunnat utföra en 

mer flexibel studie (Kvale 1997). Det ledde till att vi fick med informanternas deskriptiva detaljer 

vilket kan öka förståelsen för olika beteenden och upplevelser. Vi tog även hänsyn till vikten av att 

ta med beteenden och värderingar i analysen för att hitta en kontext. Det gjorde att vi lättare kunde 

förstå informanterna genom av att ta hänsyn till den kontext som de är verksamma i (Bryman, 

2011). 

En kvalitativ metod är mer flexibel än en kvantitativ metod, därför ansåg vi att den var bäst 

lämpad för vår studie. Den kvalitativa metoden innebär att man kan utveckla sin studie löpande 

baserat på vilken information man får fram, vilket har varit en stor fördel för oss då vi gjort 

avgränsningar under tiden vi arbetat. Vårt mål var att skapa ett helhetsperspektiv för att få en 

ökad förståelse för de olika sociala processer som våra informanter är verksamma inom. Det skulle 

också ge oss en uppfattning om våra informanters enskilda situation och få ett aktörsperspektiv 

med hjälp av deras berättelser. Den kvalitativa forskningen bygger på vissa förutsättningar inom 

värdering och kunskap som både forskaren och informanterna har. Genom dessa värderingar och 

den kunskapen som har genererats har vi genom växelverkan mellan teori och empiri kommit 

fram till vårt resultat (Holme & Solvang, 1997). 

3.2 Urval 

Vi har valt ett icke-sannolikhetsurval vilket är av fördel då man driver ett litet forskningsprojekt 

under en begränsad tid, där vi haft några kriterier på informanterna. Bland annat att 

informanterna skulle arbeta eller tidigare ha arbetat som lärare på skogsmaskinsutbildningar på 

gymnasienivå med simulatorerna som utbildningsverktyg. Vi har intervjuat fyra lärare, alla från 

olika naturbruksgymnasium i Sverige. När vi refererar till dem i uppsatsen har vi benämnt dem 

som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4. Inom simulatorföretaget var kriterierna att de 

arbetade med att implementera och sälja simulatorerna till de olika verksamheterna. Vi har 

intervjuat två personer som arbetar med simulatorerna, benämnda Simulatorutvecklare 1 och 
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Simulatorutvecklare 2. Eftersom att vi valde ett icke-sannolikhetsurval har våra informanter valts 

ut genom en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval (Bryman, 2011). Då det inte 

finns så många lärare eller instruktörer som bedriver simulatorbaserad skogsmaskinsutbildning 

så var den kombinationen av urval den bäst lämpade för oss. Genom att vi först utgick från 

bekvämlighetsurvalet fick vi kontakt med de första informanterna. De gav oss sedan 

kontaktuppgifter till ytterligare informanter enligt snöbollsurvalet vilket var en stor fördel för oss 

då vi hade flertalet potentiella informanter vi inte fick kontakt med (Holme & Solvang, 1997).  

3.3 Semistrukturerade intervjuer 

Med utgångspunkt i vår kvalitativa metod och den flexibiliteten vi ville ha under studien valde vi 

att göra semistrukturerade intervjuer. Därför utformade vi en intervjuguide med syfte att frågorna 

ska vara av en öppnare karaktär för att få informanterna att börja berätta och sedan ställa 

följdfrågor för att få djupare svar, baserat på informanternas respons. Eftersom att vi ville ha 

informanternas upplevelser så fick deras svar styra utvecklingen av intervjun (Holme & Solvang, 

1997; Bryman, 2011). 

Vi har haft en intervjuguide till lärarna och en annan intervjuguide till 

simulatorutvecklarna (se bilaga 1 och 2). Båda intervjuguiderna är utarbetade efter olika teman 

som upplevelser, motivation, utbildning, användning och marknadsföring. Därefter har vi 

formulerat frågorna under våra olika teman på ett dynamiskt sätt för att hålla samtalet flytande. 

Alla intervjuer har varit enskilda intervjuer då vi ville ha ärliga svar, bland annat om lärarnas 

upplevelser när de använt simulatorerna i ett undervisningssammanhang, men även deras åsikter 

runt om simulatorerna (Kvale, 1997). Till företaget som säljer simulatorerna var intervjufrågorna 

lite annorlunda. Där har vi haft ett större fokus på bakgrunden till simulatorerna, hur de 

marknadsförs samt vilket behov företaget upplever att det finns till utbildning av användarna. Den 

intervjuguiden är utformad efter de första intervjuerna med lärarna var klara samt transkriberade. 

Anledningen att vi gjorde så var att vi kunde vara flexibla och såg nya teman och aspekter som vi 

ville ta upp under intervjuerna med säljarna på simulatorföretaget, men även för att vi gjorde 

avgränsningar under studiens gång samt fick nya uppfattningar som ersatte och fördjupade vår 

förståelse (Holme & Solvang, 1997). 

3.4 Analys 

Vi har gjort en textanalys där de transkriberade intervjuerna har varit vägledande. Denna analys 

stämmer överens med den narrativa analysen som Bryman (2011) beskriver, där utgångspunkten 

är hur människor skapar mening i händelser och ting de möter i livet. Vi gynnades av att använda 

detta för att det gjorde informanternas svar till deras upplevelser, inte objektiva fakta. Vi har även 

tagit hänsyn till hur de berättade och ordval om olika händelser som har visat hur de känner 

angående vad de berättar om. Informanterna fick utrymme för då intervjuerna var utformade för 

ändamålet genom att vara semistrukturerade. Beroende på vad informanterna har berättat och 
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gemensamma nämnare i intervjuerna har vi valt ut ämnen och teman, som exempelvis 

studiemotivation, säkerhet och utbildning. Dessa har vi sedan sammanställt och gjort en tolkning 

av som då är resultatet och analysen (Holme & Solvang, 1997). Efter fyra intervjuer ansåg vi att de 

olika informanterna gav liknande svar på intervjufrågorna, därmed insåg vi att vi nått en teoretisk 

mättnad. Det såg vi genom att de olika berättelserna ledde fram till samma tolkningar i analysen. 

Den narrativa analysen har vi kombinerat med delanalysen, där vi gjort teman som slagits ihop 

till kategorier som sedan analyserats genom narrativer och bildat ett resultat. Eftersom att vår 

utgångspunkt varit intervjupersonernas berättelser ansåg vi att den kombinationen av 

analysmetoder var den bäst lämpade för vår studie (Ibid.).    

3.5 Etiskt förhållningssätt 

I vår studie har vi haft ett etiskt förhållningssätt till våra informanter, genom av att förklara 

studiens syfte vad deras deltagande skulle användas till enligt informationskravet som Bryman 

(2011) beskriver. Vi beskrev det informerade samtycket, att det är frivilligt att delta i studien och 

informanterna fick avbryta när som helst eller välja att inte berätta någonting (Kvale 1997). Genom 

att i korthet berätta studiens syfte och bakgrund till informanterna när de blev tillfrågade att ställa 

upp på en intervju har de redan där haft möjlighet att ta ställning till sitt deltagande Därefter 

informerade vi om intervjupersonernas rättigheter i enlighet med konfidentialitetskravet, som 

innebär vi inte skulle redovisa några namn eller något som kan avslöja vilka informanterna är. Vi 

avslutade introduktionen till intervjun då vi berättade att all information endast skulle användas 

till vår studie, enligt nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Vi anser att vår forskningsplanering är valid då kunskapen som den genererar inte har 

några skadliga konsekvenser för informanterna samt att de kan ha intresse av våra resultat (Kvale, 

1997). Vi har tagit hänsyn till att informanternas integritet inte ska skadas varken fysiskt eller 

psykiskt då en undersökning kan leda till att dem hamnar i en utsatt situation, vilket vi anser att 

de inte gör i vår studie (Holme & Solvang, 1997). Alla respondenter är medvetna om att resultatet 

i vår studie kommer att publiceras och de har även gett sitt godkännande till det. Den tar även 

hänsyn till de etiska forskningsgränserna och det personliga skyddet. Det innebär att 

informanterna har rätt att själva välja vilken information som får förmedlas och fatta beslut 

baserat på sitt egna tycke (Kvale, 1997). 

3.6 Metodkritik 

Vi anser att fördelen med att använda ett kvalitativt förhållningssätt i denna studie är att vi kan ha 

ett processinriktat förhållningssätt och därmed kunna utveckla studien löpande (Bryman, 2011). 

Eftersom att vi ville ha informanternas berättelser ansåg vi att det inte var lämpligt att ha ett 

kvantitativt förhållningssätt, där fokus ligger på mätbarhet. Semistrukturerade intervjuer var ett 

bra val på grund av flexibiliteten och det har varit till stor fördel för vår studie då vi kunnat utveckla 

den löpande (Ibid.). 
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Den kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval som vi valde var lämplig för att 

nå ut till våra informanter. De informanter som arbetar som lärare är fyra till antalet och vi 

försökte få kontakt med fler men av olika anledningar fick vi inget svar eller så kunde de inte ställa 

upp på en intervju. Trots de låga antalet informanter har vi under intervjuernas gång uppnått en 

teoretisk mättnad då de gav liknande svar på våra frågor och de inte genererade ny information 

utan endast bekräftade den informationen som vi redan hade fått under tidigare intervjuer 

(Bryman, 2011). 

Vi ansåg att intervjuguiden fungerade bra under de flesta intervjuerna då informanterna 

var intresserade av vår studie och gärna delade med sig av mycket information om våra olika 

teman. En informant kändes något stressad och ointresserad. Vi fick inte så utförliga svar och det 

var svårt att få informanten att vidareutveckla sina tankar. Som Bryman (2011) beskriver så 

bestämmer intervjuns utveckling ordningsföljden på frågorna. Därför kunde vi inte vara lika 

flexibla under den intervjun och följde intervjuguiden på ett mer strukturerat sätt. Den intervjun 

fick därför inte samma samspel om teman mellan intervjuare och informant (Kvale, 1997). 

Vårt urval är inte representativt med hela populationen då vi inte har intervjuat elever som 

går på skogsmaskinsprogrammen, kvinnor eller deras kommande arbetsgivare. 

Skogsmaskinsförarnas kommande arbetsgivare hade varit av intresse att intervjua för att få deras 

upplevda skillnad på maskinförarnas kompetens och förarskicklighet utan, jämfört med 

simulatorbaserad utbildning. Det hade även varit intressant att intervjua kvinnor men de är 

underrepresenterade männen och därför svårare att hitta i ett icke-sannolikhetsurval (Holme & 

Solvang, 1997). Detta gör dock att resultatet vi har nått fram till kan vara missvisande för att det 

inte speglar hela populationens åsikter och uppfattningar utan endast de intressenter som vi har 

intervjuat. Av den anledningen skulle det kunna vara svårt att generalisera vårt resultat i andra 

kontexter. 

Trots att valet av metod samt tillvägagångssättet löpande har diskuterats och övervägts 

finns det aspekter som kan kritiseras. Som vi tidigare nämnt utgår denna kvalitativa studie från 

vår förförståelse och tolkning vilket kan påverka studien och resultat. Det är inte ovanligt att 

forskare blir påverkade av sina förutfattade meningar, men det anser vi att har hanterats på ett 

bra sätt genom av att vi har hållit oss till empirin samt vårt val av metoder (Holme & Solvang, 

1997). 
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4. Resultat och analys 

Vårt resultat är en sammanställning av informanternas svar och vår analys av densamma. Där går 

vi igenom hur åsikterna går isär mellan intressenterna och deras olika syn på implementeringen. 

Därefter beskriver vi lärarnas inställningar till simulatoranvändning, beskriva olika pedagogiska 

aspekter och hur man tillämpar en pedagogisk modell samt hur simulatorerna bidrar till lärande. 

Dessa ämnen har skapats beroende på vad informanterna har sagt under intervjuerna och därför 

framställda som vad vi anser är viktiga resultat.   

4.1 När åsikterna går isär 

”Vi är ett IT-företag och vi jobbar med folk som jobbar i en stenålders, konservativ bransch som 

jobbar med fordon. Det är inga IT-tekniker som vi säljer till och det är alltså den bryggan som 

vi måste överbrygga hela tiden. Att vi är ett IT-företag, att vi jobbar med otroligt hipp teknologi 

och liksom allting är latest, greatest och så vidare. De jobbar med grävmaskiner som har sett ut 

som de sett ut och sett ut så de sista 30 åren.” 

-Simulatorutvecklare 1 

Värdet av användningen från simulatorerna är svårt att mäta, men simulatortillverkarna 

uppskattar att de som inte använder simulatorer i dag är cirka tio år efter i utvecklingen när det 

kommer till utbildning inom maskinkörning. Som en följd av det kan det bli svårare att hitta 

kompetent personal inom skogsindustrin, vilket man kan se på länder som inte ligger i den 

tekniska fronten som exempelvis Sverige gör, berättar informant 2 från simulatorföretaget. Detta 

visar delvis vinsten på att låta eleverna utbilda sig genom en simulator i första hand, innan de får 

sätta sig i de riktiga skogsmaskinerna. 
Enligt informanterna på simulatorföretaget så säljs simulatorn som ett komplett 

utbildningsverktyg, det inkluderar hård- och mjukvara, en manual samt tillgång till en databas. 

Efter att simulatorn har implementerats sköts den största delen av kommunikationen via 

telefonkontakt och det förekommer, dock mer sällan även besök. Intervjuerna vi har haft med 

skogsmaskinslärare har visat att vid inköp av simulatorerna finns restriktioner. Exempelvis är 

skolans ekonomi och budget en begränsande faktor.  

”Vi har bra stöd och bra support, så länge man betalar för sig. De kommer med små nya 

utvecklingspaket som de kallar det mest hela tiden. De är oftast utformade efter våra 

önskemål.” 
- Lärare 3 

Utbildning, support och uppgraderingar är tilläggstjänster och ingår inte vid inköp av en 

simulator. En lärare beskriver att den uppfattar simulatorföretaget som mycket fokuserade på att 

sälja produkterna, men efter implementeringen är det inte mycket fokus på att användarna ska 

kunna arbeta med simulatorn. Simulatorutvecklare 2 förklarar att de vill sälja fler tjänster, 

samtidigt som samtliga lärare önskar att det skulle finnas en “paketdeal” vid inköp av 

simulatorerna där support och utbildning ingår. Lärarna vet att det inte ingår utbildning, bara en 
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kortare version av en utbildning där en säljare demonstrerar de mest grundläggande funktionerna 

i simulatorn. Här finns en delad men naturlig, mening om vad som ska ingå. Självklart vill 

företaget tjäna pengar genom något snabbare affärer och skolorna vill spara pengar.  

4.1.1 Intressenternas olika syn på implementeringen 

Enligt vårt resultat är det implementeringen och utbildningen som är det största problemet för 

lärarna i dagsläget. Enligt båda informanterna på simulatorföretaget så har de inte en så stor del i 

implementeringen av simulatorerna på skolorna. Som simulatorutvecklare 2 beskriver så vill de 

skapa mervärde för kunderna och av den anledningen utveckla en pedagogik som kunderna 

efterfrågar. Det är en viktig aspekt att arbeta vidare på, då skolorna beskriver att de vill ha en 

bättre implementering och en ett utökat samarbete som sker löpande. Simulatorutvecklare 1 

beskrev däremot att de endast tillhandahåller ett verktyg, sen får användarna själva utveckla en 

pedagogik runt simulatoranvändningen. Att deras åsikter går isär kan bero på att de har olika 

arbetsuppgifter på företaget och arbetar mot olika kunder som har olika behov. Simulatorer kan 

ha flera olika tillämpningsområden i olika branscher som Sandblad (u.å) beskriver. 

Skogsmaskinsutbildningar är därför endast en av alla dessa branscher och lärarna har inte alltid 

kunskap eller erfarenhet i simulatoranvändning. Simulatorutvecklare 1 berättar att det därför 

skapar ett annat behov av utbildning än exempelvis en lastbilsutbildning hos lastbilstillverkarna. 

De har kunskap i sina lastbilar och en utarbetad plan för implementering av simulatorerna 

eftersom att de bygger på deras egna lastbilsmodeller. För att få en bra implementering i skolorna 

tror vi att det krävs att simulatorföretagen bör ha insyn i hur skolorna ska använda simulatorerna 

i den pedagogiska undervisningen. Detta skulle kunna möjliggöra att lärarna får kunskap inom 

relevanta områden och hur de kan använda simulatorerna på bästa sätt genom av att exempelvis 

skapa scenarion (Aronsson et al., 2014).  

  Det är en stor skillnad från skolorna eftersom att de har kunskap inom undervisning och 

inte tillverkning av skogsmaskinerna eller dess användningsområden, även om de har erfarenhet 

av att köra skogsmaskinerna. Som lärarinformanterna beskriver så får de en längre utbildning vid 

implementeringen av en skogsmaskin, vilket är något som de efterfrågar även vid 

implementeringen av simulatorerna. Där berättade lärare 3 att de undrade om 

simulatortillverkarna hade en tillräcklig kunskap inom de skogsmaskiner som de simulerar 

eftersom att de ibland kände att de saknade experter att rådfråga inom området. Det är ett problem 

eftersom att informanterna på simulatorföretaget beskriver att de har domänkunskap inom sina 

olika områden och maskinerna som de simulerar. Skolorna har dock inte samma domänkunskap 

inom utbildningens upplägg och skolornas behov av en pedagogisk modell. Det anser vi att är 

något som simulatorföretaget borde skaffa för att kunna utöka sitt samarbete med de olika 

naturbruksskolorna då de ser ett stort behov av att implementera fler simulatorer i utbildningarna. 

Detta skulle möjliggöra att skolorna kan bedriva en mer effektiv undervisning och ge eleverna en 

bra grundträning i simulatorerna innan de sätter sig i de verkliga maskinerna.  
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4.2 Alla lärare är inte med 

”Simulatorerna har ju inte varit så bra. För tio år sedan motsvarade de inte verkligheten alls 

[...] Från början var jag inte helt odelat positiv när det pratades om det här projektet. Som 

gammal i gården så tyckte jag att nej va fasen, köra maskin gör man i skogen. Som 

grundträning så är det dock alldeles utmärkt att använda simulatorer.” 

- Lärare 3 

Lärare 3 beskriver sin ursprungliga inställning till att använda simulatorer i utbildningen, 

samt den bävan den har uppfattat att andra lärare har till implementeringen av simulatorer. Vår 

informant tror att den känslan berodde på att lärarna var oroliga för att simulatorerna skulle ta 

över de verkliga maskinerna. Även att de var traditionella i sin lärarroll och ville ha utbildningen 

på samma sätt som den alltid hade varit.  

Två av lärarinformanterna berättade om hur svårt det är att få med sig negativt inställda 

lärare på tåget. Det har diskuterats om det kan vara tidigare simulatorer som har lämnat spår då 

de inte alltid har haft särskilt välutvecklad grafik. Idag har tekniken dock gått så pass långt att 

detta inte är ett problem längre, men de negativt inställda lärarna lever kvar i det gamla. De lärare 

som har haft motivation och har varit positivt inställda till att använda simulatorerna har svårt att 

få de andra lärarna att faktiskt prova igen, för att de inte förstår varför de ska använda dem. Detta 

för att de uppfattas vara rädda för att simulatorerna ska ta över skogsmaskinerna helt. Denna 

rädsla ska ha försvunnit efter att lärarna använt simulatorerna, då de förstått att simulatorerna 

faktiskt genererar kunskap utan att ta över maskinkörningen.  

Lärare 2 beskriver att de måste aktivera eleverna med omväxlande simulationer, vilket gör 

att de ibland måste sitta i simulatorerna i flera timmar för att skapa nya miljöer och scenarion. 

Samtliga lärare är mycket nöjda med simulatorerna, även de som har varit negativt inställda 

tidigare. Efter att de har sett alla positiva effekter av användningen och lärt sig simulatorerna 

bättre så vill de använda dem mer och mer. Lärare 3 beskriver att de vill integrera andra 

skolämnen i den simulatorbaserade undervisningen, som exempelvis matematik, där de bedriver 

samarbete med andra ämneslärare. 

  Det är viktigt att man har en plan och ett mål med den simulatorbaserade utbildningen. 

Där beskriver både lärare 2 och 4 hur användningen av simulatorer har gått i perioder. Dels för 

att de fått för lite utbildning och har haft svårt att utveckla en pedagogik och passande 

undervisning runt simulatorerna, men även för att de inte haft några instruktioner över hur 

simulatorerna ska användas. 

”Vi har inte haft någon jättebra struktur där någon är ansvarig för utbildningen av 

simulatorerna, utan det har varit lite si och så. Det har också gjort att användningen av 

simulatorerna har gått i perioder, beroende på vem som är drivande.” 

- Lärare 4 

Samtliga lärarinformanter beskriver flera positiva aspekter med användningen av 

simulatorer. De tycker att eleverna tidigt i sin utbildning får en bred helhetssyn av yrket då 

simulatorn ger en bra liknelse av verkligheten. Hur bra grafiken upplevs varierar mellan 
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informanterna, där lärare 4 anser att grafiken inte alltid är perfekt och undrar om de som utvecklar 

simulatorerna har någon erfarenhet med skogsmaskiner över huvud taget. Medan lärare 3 tycker 

att det går bra att göra verklighetstrogna banor åt eleverna eftersom det är ”otrolig grafik och 

realism”. Åsikterna går isär, vilket kan bero på att de olika skolorna har olika simulatorer. 

  Samtliga lärare har uttryckt missnöje angående utbildningen på simulatorn och dess 

användning från simulatorföretaget och önskar ett större engagemang från deras sida. De är inga 

tekniker, utan de är skogsmaskinsförare och yrkeslärare, ibland utan tidigare erfarenhet av 

simulatorer. Vid implementeringen berättade lärare 2 om en genomgång där det gick för snabbt, 

så lärarna hann inte riktigt ta in informationen. Lärare 2 jämförde med implementeringen av 

verkliga skogsmaskiner som skolorna köpt in, där de haft flera dagars utbildning i hur de ska 

manövrera och sköta maskinen. Av den anledningen förväntade några lärare liknande utbildning 

av simulatorerna, vilket var förväntningar som inte riktigt blev bemötta. Lärarna försöker lösa 

problemet genom samarbete med andra skolor där lärarna bland annat gör studiebesök för att lära 

sig hur de använde simulatorerna i olika undervisningstillfällen. 

4.2.1 Motsättningar till simulatoranvändning 

Det har framgått av intervjuerna att de negativt inställda lärarna inte förstår nyttan av simulatorer 

innan de har använt dem, vilket i sin tur inte ger dem någon motivation till att använda 

simulatorer. Som Herzberg (1968) beskriver kan motivationen vara svår att förstå, men det är en 

central del av lärande och utbildning. Därför är det väldigt viktigt att fånga upp alla lärare och 

deras motivation för simulatorerna. Det är även något vi tror skulle kunna skapa ett mervärde för 

simulatorföretaget, ju fler positiva användare de har desto fler simulatorer kan de sälja. En annan 

motsättning lärare kan ha mot att implementera simulatorer i utbildningen tror vi kan vara att det 

är jobbigt när deras arbetsmiljö ska förändras. Precis som lärare 3 säger så var han en mer erfaren 

lärare och förstod inte riktigt varför man inte kunde fortsätta driva utbildningen som man alltid 

hade gjort. Vissa simulatorer har inte alltid samma funktioner eller är tillräckligt lika de riktiga 

maskinerna och om de inte motsvarar de riktiga maskinerna kan leda till en försämrad prestation 

(Aronsson et al. 2014). Av den anledningen tror vi också att lärarna kan vara negativt inställda till 

simulatoranvändningen då de inte anser att simulatorerna är tillräckligt bra. Detta bör dock inte 

vara ett problem om skolorna har moderna simulatorer. 

För att motivera de negativa lärarna till att använda simulatorn krävs att de inser de 

positiva aspekterna med simulatorkörning. Därför är det viktigt att påpeka de positiva resultaten 

som kommer med simulatorer och de aspekter de påverkar, som exempelvis säkerheten. Lärare 3 

säger att med grundträning i simulatorn kommer eleverna snabbare ut i produktion med skolans 

maskiner, men även att det underlättar när man lär eleverna att framföra en skogsmaskin. Där 

berättar lärare 1 under intervjun att de tidigare har fått sitta bakom eleven i skördaren, ibland 3-4 

dagar per elev, för att de ska få en introduktion i hur de ska köra maskinen och säkerheten runt 

den. Efter grundträningen i simulatorn räcker det med cirka en timmes introduktion för eleven, 

vilket är en förbättring i lärarnas arbetsmiljö. Det är även något som simulatortillverkarna kan ta 
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tillvara på när de marknadsför sina simulatorer till skolor, att de trycker på säkerheten de 

genererar. 

Eftersom vissa lärare inte använder simulatorerna resulterar det i att pengar som har lagts 

på verktyg slösas bort och alla fördelar som kommer från simulatoranvändningen förfaller, kanske 

för en hel elevkull. Samtliga skolor visar intresse av att köpa fler och nyare simulatorer, dels för 

att alla elever i klassen ska få tillgång till en simulator och dels för att de är så nöjda med vad 

simulatorerna genererar till både elever och lärare. Att skolorna får fler simulatorer 

implementerade tror vi kommer att höja samtligas motivation. Vi tror även att det kommer bidra 

till en mer effektiv utbildning där fler lärare integreras i den simulatorbaserade undervisningen. 

Vår tolkning är att ju mer de använder simulatorerna, desto mer förstår lärarna hur mycket 

kunskap simulatorerna genererar till eleverna. Detta kan gynnas med en bra implementation. Vi 

tolkar det även som att inställningen till simulatorerna och motivationen till att använda dem ökar 

i samma takt som kunskapen ökar, då lärarna inser nyttan med simulatorer när de väl provar dem. 

4.3 Intressenternas syn på pedagogiken 

Informanterna på simulatorföretaget har olika syn på de pedagogiska aspekterna med 

simulatorbaserad utbildning. Där simulatorutvecklare 1 menar att de inte är pedagoger och 

simulatorutvecklare 2 beskriver att de måste anpassa sig efter kundernas behov. 

”Vi är ett teknikföretag, vi är en massa ingenjörer som är väldigt duktiga på att skriva kod och 

så, vi är inte pedagoger.” 

- Simulatorutvecklare 1 

Det simulatorutvecklare 1 trycker på är att när man köper en simulator så köper man inte 

en pedagogisk idé, utan man köper ett verktyg. De säger att de inte heller ser sig själva som 

pedagoger som ska lära ut de här verktygen. Enligt simulatorutvecklare 2 så ser köparna ett syfte 

med att använda deras simulatorer och får i sin tur själva utforma en pedagogisk tanke bakom 

användningen beroende på vad de ska användas till. Simulatorföretaget kan till viss del leverera 

vad skolorna vill ha i form av simulatorer, men inte på det sätt skolorna vill ha det. Samtliga 

lärarinformanter beskriver att skolorna vill ha utbildning och hjälp i användningen, men 

simulatorföretaget ser inte sig själva ha den uppgiften eller ansvar över att implementeringen går 

så smidigt som möjligt för skolorna. Här går tillgång och efterfrågan skilda vägar. 

Vi kan göra en tolkning att det finns ett utbrett missnöje hos lärarinformanterna vid 

implementeringen. Lärarna vill ha en utbildning inkluderat i priset, eller till ett lägre pris än vad 

som erbjuds just nu. De är länken mellan den pedagogiska verksamheten och maskinföraryrket, 

vilket kan bli besvärligt när pedagogiken ska samspela med deras tidigare utbildning. Samtidigt 

måste de själva lära sig använda verktygen under tiden de lär sina elever hur de använder samma 

verktyg för att få ut så mycket som möjligt av dem. Detta är problematiskt för skolorna och är en 

anledning till att simulatorerna inte kan nå sin fulla potential för eleverna. Simulatorutvecklare 2 

säger att de vill leverera en viss pedagogik och kundvärde till de som köper simulatorerna. Vi tolkar 

det dock som att det uppenbart är något som skolorna tycker att de har misslyckats med, vilket 
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lämnar ouppfyllda behov. Kanske kan en ökad dialog om potentiella användningsområden i 

simulatorerna mellan köpare och säljare lösa dessa problem. 

4.3.1 Simulatorns bidrag 

Lärare 1 berättar att 20 timmar i simulatorn motsvarar ungefär tre till fyra dagars träning i en 

skogsmaskin. Detta gör att läraren kan låta eleven köra självständigt redan från första dagen i 

skogsmaskinen, endast med en introduktion på en till två timmar. 

”När man inte hade haft eleverna i simulatorträning så fick man lov att ha en elev på plats i 

stolen i skördaren. Själv fick man knöla ner sig bakom förarstolen och i vissa maskiner, ska ni 

veta, är det inte så gott om plats […] Då fick man spendera 3–4 dagar per elev för att introducera 

dem i maskinen och säkerheten, men efter 20 timmars grundläggande träning i simulatorn så 

räcker det med en timme med instruktören sittandes bak i maskinen. Sen kunde instruktören 

finnas utanför och dirigera med walkie-talkie.” 

- Lärare 1 

Lärare 4 beskriver att hen alltid har använt simulatorer under tiden hen har varit lärare, 

men har förstått av andra lärare att eleverna har en högre nivå när dem börjar köra de verkliga 

maskinerna. Det gör att de fortare kan komma i produktion med skolans maskiner än tidigare, då 

eleverna har behövt längre tid på skolgården för att öva på vissa moment. 

Introduktionen har enligt samtliga lärare varit stressande. De kände sig osäkra och nervösa 

när det kom till att släppa eleverna ensamma och det sågs som en jobbig period under 

utbildningen. Lärare 2 uttrycker även att det är “oschysst” och farligt att sätta eleven i 

skogsmaskinen direkt. Alla lärare upplever att eleverna känner sig säkrare när de använder 

simulatorer i utbildningen. Enligt lärare 3 händer det varje år att någon maskin välter eller att 

någon annan säkerhetsmässig punkt brister, men tack vare simulatorerna minskar riskerna för 

sådana typer av skador. Med hjälp av simulatorerna får eleverna en uppfattning om hur mycket 

de kan göra med dessa verktyg utan katastrofala följder och behöver därför inte testa gränserna 

lika mycket när de väl kommer ut i skogen. Det är viktigt att tänka på att eleverna är unga och 

oerfarna. Gymnasieelever har inte alltid samma utvecklade tankar om konsekvenser som vuxna 

och är mer benägna att ta risker utan att tänka på vad som kan hända. Särskilt uppskattat verkar 

det vara att lärarna kan släppa eleverna ensamma i skogsmaskinerna utan att känna oro över att 

de kommer att skada sig (Aronsson et al., 2014). 

”De skulle ju lära sig att köra försiktigt där ute och så vet man hur de är, unga testosteronpojkar 

som inte bryr sig så mycket.” 

- Lärare 2 

Lärare 2 berättade om en situation där en kollega hade en elev som inte klarade av att 

backa sin skogsmaskin och tänkte därför hoppa av utbildningen. Då berättade vår informant att 

hen lät eleven öva på att backa i en simulator i lugn och ro utan vänner i närheten som störde. I 

slutet av dagen hade eleven lärt sig att backa och ville till och med utmana informanten i 
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simulatorn. Eleven valde sedan att stanna kvar på utbildningen. Hade det inte funnits en simulator 

eller en lärare tillgänglig för att handleda eleven i en riktig skogsmaskin kanske den här eleven 

hade hoppat av utbildningen. Detta exempel anser vi tydligt demonstrerar när en elev har som 

mest stöd och användning av en simulator och när det kan vara avgörande huruvida en elev 

upplever sin utbildning som bra eller dålig på grund av tillgängligheten till lämpliga verktyg. 

Eleven var utmanad, fokuserad samt kunde tydligt se ett resultat i form av förbättring i backning 

med hjälp av självständig simulatorträning (Aronsson et al., 2014). Det är viktigt att träningen i 

simulator sker i rätt miljö, för att överföringen till yrkeslivet senare ska leda till en bättre 

prestation. Det kan den endast göra genom att simulatormiljön som är verklighetstrogen och 

innehåller relevanta scenarion som kan uppstå i yrket (Facetau et al. 1995). 

4.3.2 Studiemotivation 

När vi under intervjuerna frågade lärarna om de ser en förändring i elevernas studiemotivation 

med simulatoranvändningen var det uteslutande positiva svar, i alla fall i början av användningen. 

”Av de eleverna som kommer till gymnasiet kan vissa ha ganska höga förkunskaper och kanske 

ha kört maskiner förut. Där är inte simulatorerna det rätta, för då kan man inte utmana eleven 

tillräckligt och då upplever de att det är tråkigt.” 

- Lärare 4 

Enligt ovanstående citat beskriver lärare 4 att det finns en tid när de flesta elever blir vana 

vid användningen av simulatorn och motivationen börjar avta. De tror att när eleverna visar 

bristande motivation så beror det oftast på att de inte förstår varför de ska spendera så många 

timmar i simulatorn samt att de inte känner att de är tillräckligt utmanade. När eleverna inte blir 

utmanade ser de ingen mening med att använda simulatorn, speciellt när de redan gjort en viss 

uppgift. 

”Motivationen sjunker ju självklart efter ett antal timmar och det är för att de inte stimuleras 

tillräckligt. Det blir ingen utmaning riktigt och de har inte tålamodet att sitta och nöta en grej 

som jag tycker att de bör göra.” 

- Lärare 4 

Så fort eleven kan få hjälp av simulatoranvändningen ute på fält i skogsmaskinen brukar 

motivationen komma tillbaka igen. Ibland börjar eleverna att tävla mot varandra, vilket även det 

gör eleverna motiverade. Lärarna upplever också att eleverna lär sig snabbare med hjälp av 

simulatorerna och därför ser det som en roligare uppgift att öva eftersom de bemästrar uppgifter 

bättre för var dag.  

”Jag hade jättemånga timmar på kvällarna och avverkade för att då vart du ju tvungen att 

avverka så att det blev när man skulle ha virke att plocka. [...] Så då kunde man ju göra 

terrängkurvor med höga branter och lite lutade och sånt där, då vart de som en nytändning.” 

- Lärare 2 
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Som lärare 2 beskriver i citatet ovan så utvecklade hen nya scenarion för att ge eleverna en 

ny utmaning. Det gjorde att de fick träna på svårare saker och se sina framsteg, därför ökades 

deras motivation till att använda simulatorn igen. Lärare 2 beskrev att hen ofta satt på kvällarna 

och utvecklade nya scenarier och miljöer för att skapa relevanta scenarier. Det styrks av det 

Aronsson et al. (2014) säger, att det ofta är lärarnas och deras utgångspunkt som utvecklar 

scenarier. Därefter anpassas dem efter elevens behov. 

Det är även väldigt viktigt med relevanta scenarier för elevernas studiemotivation. Genom 

av att skapa tydliga målsättningar i utbildningen med mätbara nivåer kan man skapa scenarier 

inom en träningssituation. Det är viktigt att de är kopplade till övningens målsättningar och att de 

är realistiska. Då är det en fördel om man tar med olika aspekter som ställer krav som exempelvis 

tidspress och miljöförhållanden (Berigan, 1996). 

4.4 Tillämpning av pedagogisk modell  

För lärarna är det viktigt att utveckla pedagogiken runt den simulatorbaserade utbildningen. Där 

anser vi att det vore en god idé att utgå från Kolbs modell, samt de olika lärstilar som Honey & 

Mumford (2017) beskriver. Då eleverna kräver olika inlärningssätt beroende på sin personliga 

lärstil så måste också skolorna och lärarna anpassa sin pedagogik efter det. Lärarna vi intervjuade 

förhåller sig till de förväntade studieresultaten som Skolverket sammanfattat samt deras egna 

erfarenheter från yrkeslivet och potentiella arbetsgivares krav. De hade dock ingen direkt 

utformad pedagogisk modell. Vi tror att en standardiserad pedagogik över hur eleverna ska klara 

de förväntade studieresultaten skulle kunna användas på relevanta utbildningar över landet, 

möjligtvis med viss modifikation beroende på vilka maskiner de lär sig att hantera. För att eleverna 

ska uppnå dessa krav behövs en pedagogisk modell som ger dem chansen till det och Kolbs teori 

ger en god grund. Kolb låter alla elever ta plats och tillhandahåller en modell som täcker var elevs 

behov för bästa inlärning. Genom att eleverna får en utbildning som är skapade för dem är det 

större chans att deras motivation ökar då de får bli utmanade i deras egen takt (Kolb & Kolb, 

2005).  

Det är viktigt att eleven får stanna och får hjälp istället för att testa sig fram när hen är 

osäker i körningen. Här går den aktiva lärstilen in. Det är även viktigt att man växlar praktik med 

teori för att eleven ska få en bred grund att stå på. Detta kommer den teoretiska eleven att 

uppskatta, då även denne inkluderas. Den teoretiska grunden är även bra för den pragmatiska 

eleven, så att de inte fattar förhastade beslut (Honey & Mumford, 2017). Det kan exempelvis leda 

till att en maskin välter, vilket är en händelse som informant 3 berättade om.  

Säkerhetsaspekterna är viktiga när man bedriver en praktisk utbildning där eleverna kan 

utsättas för faror. Genom av att använda Kolbs modell och den lärospiralen där man tar till sig 

kunskap genom av att reflektera och dra slutsatser över sina erfarenheter och upplevelser så kan 

man skapa en säker och relevant utbildning. Den utbildningen skulle passa alla elever och deras 

lärstilar, vilket skulle ge en effektivare utbildning (Kolb & Kolb, 2005). Då eleverna får utgå från 

sina erfarenheter och genom av att varva teori och praktik så får man med reflektionen som 
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forskningen menar att är nyckeln till ny kunskap. Genom den reflektionen kan man applicera 

kunskapen på övriga erfarenheter och när de kan använda erfarenheterna under andra tillfällen i 

utbildningen (Petranek, 2000). Genom av att få erfarenheter som utgår från praktiska övningar 

kan man reflektera över dem under ett teoretiskt utbildningspass. Då kan man låta eleverna ta sig 

an ny kunskap genom av att analysera de olika situationerna som den varit i under den praktiska 

undervisningen. Det är någonting som skulle passa både den reflexiva och den teoretiska eleven. 

Efter den teoretiska undervisningen får man tillämpa sina nya kunskaper i praktiken vilket passar 

den pragmatiska och den aktiva eleven. Då teorin har kommit före så är det även lämpligt att den 

reflexiva och teoretiska eleven får testa sina kunskaper i praktiken på den grunden de har fått 

genom den teoretiska bas de har skapat. Då de pragmatiska och aktiva eleverna får analysera och 

reflektera över det praktiska i undervisningen så tillämpar de ny teoretisk kunskap innan de sen 

testar något nytt i praktiken. (Honey & Mumford, 2017). 

Om skolorna utgår från lärstilarna och Kolbs modell när de lägger upp utbildningsplanen 

kan alla elever och deras lärstilar inkluderas. Även de som säljer simulatorer kan gynnas av Kolbs 

modell då man kan utveckla en implementeringsprocess med utbildning i simulatorerna och dess 

användningsområden genom lärospiralen. Har simulatorföretaget insyn och förståelse för hur 

simulatorerna används i skolan kan det även generera idéer om hur simulatorerna kan utvecklas 

och hur man kan lägga upp en relevant utbildning. Lärarna ser då samtidigt hur utbildningen kan 

ha användning för simulatorer och hur det kan förbättra exempelvis säkerhetsaspekten. Dessa 

insikter kan båda vara motivationshöjande faktorer, vilket kan ge en större chans till att de 

negativt inställda lärarna inkluderas i början av implementeringsprocessen. Om 

simulatorutvecklarna tar sig den här tiden i skolorna kan även kommunikationen bli bättre och 

därmed även samarbetet. När lärarna är motiverade upplever de även att eleverna också blir det, 

så en utvecklad implementering gynnar samtliga intressenter. 
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5. Slutdiskussion  

Vår slutsats angående intressenternas olika syn på implementeringsprocessen är att det skiljer sig 

åt väldigt mycket, då deras svar under våra intervjuer var så olika. När vi generaliserade våra 

informanters svar såg vi att lärarna inte alltid har en bred kunskapsbas angående hur de kan 

använda simulatorerna. Där visar vår studie att de spenderar mycket tid på att lära sig 

simulatorerna, både under sin arbetstid och fritid. Resultatet klargör att det finns ett behov av 

bättre utarbetade implementeringsprocesser för att skapa mervärde för simulatorföretaget som 

kan utöka sitt samarbete med skolorna. För lärarna skulle det innebära en bättre förståelse för hur 

de kan använda simulatorerna och därför skulle de kunna utveckla en bättre pedagogik i sin 

undervisning, vilket svarar på vår första frågeställning. 

Som svar på vår andra frågeställning angående skogsmaskinsimulatorns bidrag till ett 

stimulerat lärande är att man med hjälp av simulatorn kan utveckla både en säkrare och 

effektivare utbildning. Vår studie visar att det skapar en bättre arbetsmiljö för lärarna då de slipper 

stressen angående säkerhetsriskerna som kan finnas då eleverna kör de riktiga maskinerna på en 

gång. Resultatet beskriver även att eleverna inte behöver en lika lång introduktion i de riktiga 

maskinerna där läraren förut har fått lägga tre till fyra dagar per elev för introduktion. Det innebär 

att eleverna kan avancera i utbildningen tidigare och lärarna kan lägga tid på andra delar, såsom 

kommunikation eller planering av nästa steg. Genom av att utveckla olika scenarier som är 

anpassade efter eleverna i simulatorn är vår slutsats att man kan öka elevernas studiemotivation 

vilket genererar ett bättre lärande. 

Vår studie visar att lärarnas motsättningar till användandet av simulatorerna beror på att 

de inte har en tillräckligt bra utbildning i dess användningsområden och därför inte förstår nyttan 

med dem i utbildningen. Även det visar på ett behov av bättre implementeringsprocesser och en 

utökad utbildning av simulatorerna. Resultatet visar även att nyttan simulatorn som 

utbildningsverktyg genererar till utbildningarna är att skolorna genom av att implementera 

simulatorer kan bedriva en säkrare och mer miljömedveten utbildning. Det sänker även 

kostnaderna för skolorna då en simulator är billigare i inköp än en skogsmaskin, vilket är något 

som simulatortillverkarna kan trycka på i sin marknadsföring.  

5.1 Framtidsvision och förslag till vidare forskning 

Framtiden inom simulatorindustrin ser ljus ut och samtliga informanter har varit positiva. 

Lärarna vi har intervjuat säger att simulatorerna tveklöst är inom utbildningen för att stanna, så 

länge de lär sig att använda dem bättre. Enligt simulatorföretaget utvecklas just nu en idé att ha 

en simulator integrerad i skogsmaskinen, där användaren kan träna på en rörelse innan den 

utförs. Det skulle möjliggöra att man kan simulera en planerad handling för att se ett möjligt 

resultat. Utvecklingen av simulatorer går snabbt, som all annan teknik på marknaden och 

självklart vill simulatorföretaget hålla sig i framkant. Den går så pass snabbt att de redan kan se 

maskiner där föraren inte behöver sitta i den för att kunna köra den. Detta tror vi är ett ämne som 

kan användas till fortsatt forskning och huruvida simulatorer i skolan behövs i samma 
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utsträckning om de kommer att finnas i maskinerna. En intressant aspekt kan vara stressnivåer 

och multitasking, för att se hur eleverna kan handskas med flera informationskällor samtidigt. I 

framtida studier inom skolans pedagogik och simulatoranvändning tror vi att det finns stor 

potential inom det beteendevetenskapliga området och hur eleverna uppfattar användningen och 

dess vinning. Även gamification (spelifiering) skulle kunna jämföras med simulatorer och hur 

användarna tycker att de påverkar eller liknar varandra. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide lärare 

Undervisning 

Vad har du för roll på skolan? 

Hur används simulatorerna på skolan? 

Berätta lite om hur du upplever att simulatorerna fungerar? 

Kan du beskriva hur ett undervisningstillfälle ser ut? 

Loggar ni vem som är där och hur länge? 

Mängdträning (visst många timmar)? Varför gör man så? Finns det pedagogisk tanke?   

Är all simulatorträning lärarledd? 

Kan du beskriva den pedagogiska idéen? 

Vad har ni för förväntade studieresultat? Utför ni examinationer i simulatorerna? 

Motivation 

Hur upplever du att simulatorerna ökar elevernas studiemotivation? 

Upplever ni att eleverna tappar motivationen efter x antal träningstillfällen? 

Vilken nytta upplever du att simulatorn genererar till eleverna? 

Vilken skillnad ser du i utbildningen nu jämfört med tidigare, innan man började använda 

simulatorerna? 

Hur hanterar ni elever som har svårigheter eller tappar motivationen tidigt? 

Lärarnas utbildning och uppfattningar 

Vad har du för utbildning? 

Hur ser lärarnas inställning ut till simulatorerna? 

Hur är lärarna utbildade på simulatorerna? 

Har ni bett om utbildning? Har det funnits stöd när ni blev utbildade i simulatorn? 

Hur tänker du på framtiden med simulatorerna? 

Hur tycker ni att simulator företaget har varit som stöd? Både vid implementering och daglig 

användning? 

Hur fungerar supporten från simulator företaget? 

Finns det något du vill berätta som vi inte har frågat om, som skulle kunna vara intressant för oss? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide simulator företaget 

Bakgrund 

Varför arbetar ni med simulatorer? 

Vad är en simulator för er, kan ni beskriva den? 

Hur tillverkas simulatorerna? Vem gör det? 

Finns det uppdateringar/ kan ni beskriva dem? 

Hur fungerar supporten till köparna/användarna av simulatorerna? 

Utför eller är ni delaktiga i någon forskning på simulatorer? 

Hur upplever ni att simulatorerna kommer att se ut och fungera i framtiden? Har ni någon 

framtidsvision? 

Om man köper en simulator av er, vad följer med i ”paketet”? 

Skogsmaskinsutbildning 

Hur får ni kopplingen till skogsmaskiner? Finns det en generell simulator för skogsmaskiner eller 

är det olika modeller baserat på maskinmodellerna? 

Vad är er pedagogiska tanke med simulatorerna? 

Är skogsmaskinsimulatorerna anpassade efter de olika gymnasiernas program? 

Marknadsföring 

Hur marknadsför ni simulatorerna till skolorna? 

Brukar ni vara ute på skolor och demonstrera simulatorerna? 

Hur upplever ni att naturbruksskolorna använder simulatorerna som pedagogiskt verktyg? 

Vilken nytta upplever ni att simulatorerna har genererat till skogsmaskinutbildningar? 

Säljer ni simulatorer utanför Sveriges gränser? Hur fungerar marknadsföringen/ exporten/ 

implementeringen? Har ni något samarbete? Hur ser det ut? 

Implementation och utbildning 

Vilken roll/uppgift har ni vid en implementering? Beskriv, vem gör vad? 

Hur upplever ni att implementeringen av simulatorerna fungerar i skolorna? 

Har ni någon uppföljning med skolorna efter implementeringen? Beskriv. 

Håller ni någon utbildning för lärarna i simulatorns funktioner? 

Upplever ni ett annat behov av utbildning till användarna än det ni erbjuder idag? Hur/vilket? 

Hur tänker ni angående att sälja olika tjänstepaket som en del i simulatorernas koncept? 

Finns det något ni vill berätta som vi inte har tagit upp? 

 

 


