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Abstrakt  

 

I det här kandidatarbetet har jag valt att undersöka hur man kan förnya erfarna bilisters 

körkunskaper som har kört bil i 30-40 år genom en anpassad E-learning applikation. 

Mitt mål är att förnya erfarna bilisters körkunskaper, så de får lära sig uppdaterade regler, 

vägmärken och körsätt. Detta för att förbättra trafikmiljön. För att kunna undersöka 

problemområdet skapade jag en lärplattform tillsammans med erfarna bilister där jag 

använder mig av körkortsregler, vägmärken, filmklipp och frågesport för att testa deras 

kunskaper. Genom att lysa upp dem viktiga aspekterna i de nya reglerna och körsättet samt få 

erfarna bilister att testa sina kunskaper på ett roande sätt via körkorts frågesporten får man 

användarna att förnya sina kunskaper  via deras nyfikenhet till ny information som har hänt 

30-40 år senare efter dem tagit körkort. 

 

Nyckelord 

Actor network theory, Deltagande design, Körkortsregler, Vägmärken, Kör applikation. 
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Abstract 

In this bachelor thesis I have chosen to investigate how you can renew experienced drivers 

driving skills that have been driving for 30-40 years through a customized e-learning 

application. My goal is to renew the drivers driving skills as they learn the new rules , road 

signs and driving style to improve the traffic environment . In order to investigate the 

problem area , I created a learning platform with experienced drivers, where I use driving 

rules , road signs , movie clips and quizzes to test their knowledge. By highlighting the 

important aspects of the new rules and driving style, as well as getting experienced drivers to 

test their skills in a entertaining way, through driving license quizzes,   users will be able to 

renew their skills through their curiosity to new information that happened after 30-40 years 

later they have taken a driving license. 
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1. Bakgrund  

I dagsläget är beroendet av tekniska prylar som datorer, mobiler, surfplattor stort, även 

beroendet av att ha bil för att lätt och smidigt transportera sig fram och tillbaka till olika 

destinationer något som är svårt att leva utan. Dessa ting har blivit en självklarhet i ens 

dagliga liv, det har blivit en del av mänskligheten. Det har blivit en självklarhet som påverkar 

sättet man lever på. Det har blivit en del av vår vardag där fler väljer att skaffa bil av 

bekvämliga eller nödvändiga skäl. För människor idag är det en självklarhet att använda 

teknik. Teknik som gör ens liv mer bekvämt. Två av dessa tekniska ting, som mobiler och 

bilar är det många som använder. . När det kommer till nyregistrerade personbilar är det 28 

006 stycken sedan februari 2016 vilket är 12.7% fler än föregående år enligt statistiska 

centralbyråns fordonsstatistik. Enligt  Trafikanalys så kör vi mer bil än någonsin. Anette 

Myhr från trafikanalys nämner att under 2015 har den totala  körsträckan  för 

svenskregistrerade personbilar ökat med 2.3 procent jämfört med året innan. Se diagram 

nedan. 
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 Precis som antalet människor ökar, väljer fler människor att skaffa bilar.  

Under Tiden ändras även regler, speciellt när det kommer till körning. Detta faktum gör att 

många fler människor vistas på vägarna med olika erfarenheter och kunskaper. Precis som 

Janik nämner i Kunskapsbegreppet I Praktisk Filosofi så har varje individ egna erfarenheter 

och kunskaper, sitt egna sätt att bete sig. Han menar att man har lärt sig olika ting och 

mönster som sitter i ens beteende som man har fått under sin uppväxt. Som jag nämnde 

tidigare förnyas och ändras regler och körsätt hela tiden vilket leder till att de som tagit 

körkort nyligen har lärt sig en sak, medans de som tog körkort 30 till 40 år sedan har lärt sig 

något annat. Detta kan leda till komplikationer för dem som vistas i trafiken, vilket 

majoriteten gör väldigt ofta.Det kan vara en av de bidragande orsakerna till de olyckor som 

skett året. Enligt trafikverkets olycksstatistik 2016 omkom 20 personer i januari och 122 

personer skadades svårt i trafiken. 6 av 20 bilister dog i singelolyckor och åtta dog i 

mötesolyckor. 

 

 

En diskussion fördes med anhöriga om skillnader i bilisternas körsätt, främst i 

cirkulationsplatser, korsningar och samt okunskapen om högerreglen.Vi diskuterade även att 

regler och körsätt har förändrats under åren. Vi jämförde sedan vad jag hade lärt mig och var 

dem inte fick lära sig för 30 - 40 år sedan. Men frågan är om det finns större skillnader mellan 

de regler och körsätt som redan diskuterats, eller om det finns andra skillnader som inte hade 

diskuterats. Min hypotes är att det är möjligt att olika förarkunskaper kan leda till förvirring 

genom att inte vet vad någon annan tänker, gör eller åt vilket håll den är på väg. Min hypotes 

bygger på mina egna erfarenheter när jag själv har kört, samt suttit i bilen när andra har kört. 

Detta har lett till att man blir förvirrad när andra förare till exempel inte använder blinkers för 

att visa andra vart de är på väg, samt tittar åt fel håll i cirkulationsplatser och kör framför dig 

utan förvarning. Det här väckte funderingar på hur man skulle kunna lära ut de nya reglerna 

och körsättet på ett lätt och roligt sätt, samt hur det skulle kunna förbättra situationen i 

trafiken. Då bestämde jag mig för att undersöka hur man kan förnya erfarna bilisters 

körkunskaper via E-learning samt regler, trafiksäkerhet och skillnaden från att ta körkort nu 

och då. Genom E-learning ger det många möjligheter att på effektivt sätt att lära ut. 

E-learning är som en lärplattform där man får tillgång till ofantligt mycket information där 

bilder, text och ljud är samlat på en och samma plats. Man kan säga att tillgången till internet 
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är en typ av E-learning, för att genom internet kan man få tag i mycket information om allt. 

Genom att använda mig av tidigare kunskaper inom webbutveckling såsom att göra 

lärplattformar och andra applikationer, är tanken att bygga ihop en applikation tillsammans 

med erfarna bilister som haft körkort i 30 - 40 år för att få en anpassad applikation för att 

kunna förnya deras körkunskaper, snabbt och enkelt hitta de nya reglerna, vägmärkena och 

körsättet som har ändrats. Genom att bygga upp en applikation tillsammans med erfarna 

bilister som haft körkort i 30 - 40 år kommer det ge mig erfarenhet av vad de söker och vilket 

behov de har i applikationen, från detta anpassas framtida produktion.  

 

1.1 Termer 

Under den här delen kommer termer som används i hela arbetet att förklaras för att undvika 

förvirringar. De termer som kommer nämnas är E-learning,Deltagande design, Mock-ups, 

Prototyp, Interagera, tystkunskap och STR.  

 

E-learning tolkars i detta arbete som en digitalt undervisningssätt där bilder, text och ljud är 

samlat på en och samma plats. Eller för att förfina det är det ett undervisningssätt som 

använder sig av elektronisk undervisningsteknologi.  

Deltagande design tolkas som en metod där man låter användarna medverka i din produktion 

samt låter dem komma med synpunkter och idéer på till exempel på vad en applikation ska 

innehålla och se ut.  

 

Mock-ups är en idé design på hur en applikation kan se ut. Prototyp är ett tidigt stadie på hur 

en produkt kan se ut innan den är helt klar.  

 

Interagera betyder att samspela i detta fall med både människor och teknik.  

 

I Kunskap i handling berättar Molander om tyst kunskap som en kunskap som man inte kan 

förklara hur man gör det utan det sitter i kroppen genom automatik. Det är även så det 

används i den här texten. Den tysta kunskapen jag pratar om är den praktiska delen inom 

körning.  
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STR är förkortning för Sveriges trafikskolors riksförbund det är de som gör allt material till 

dem som ska ta körkort för olika fordon. 

 

 

1.2 Frågeställning 

Hur kan man förnya erfarna bilisters körkunskaper som har kört bil i 30-40 år genom en 

anpassad E-learning applikation? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att förnya erfarna bilisters körkunskaper samt att få 

dem att vilja lära sig de nya reglerna och medverka i en medieteknisk produktion. Målet är att 

bygga upp en relevant, intressant och anpassad E-learnings-applikation för erfarna bilister.  

 

2. Tidigare och aktuell forskning: 

2.1 Introduktion 

I den här delen “Tidigare och aktuell forskning” presenterar jag vad som tagits 

fram för min undersökning. För min undersökning behövdes det forskas om hur man får 

kunskap, vilka regler och vägmärken som finns, Deltagande design, tystkunskap och 

E-learning. Forskningen inom regler, vägmärken/symboler, är viktigt för att veta vilka regler 

och vägmärken som gäller just nu samt hur man tar in kunskap på ett effektivt sätt. I den här 

undersökningen ligger fokus mestadels på Deltagande design och tystkunskap. Fokuset på 

deltagande design är för att hela min produktion, samt forskandet är baserad efter min 

målgrupp (erfarna bilister). Det är dem som bestämmer hur resultatet kommer se ut, samt 

vilken riktning forskningen går åt. Detta behövs för att få en grundläggande förståelse av vad 

deltagande design används till, hur man kan dra nytta av, samt vilken typ av metoder man kan 

använda för att få ett bra samspel med deltagarna i en produktion. Nästa steg blir att utforma 

en applikation som är lätt att hantera och passande för erfarna bilister. Även i det här 

kandidatarbetet forskades det om vad tystkunskap är, samt om det finns något effektivt sätt 

att lära ut kunskapen. Forskning om E-learning som lärplattform, även förståelse för vad det 

kan användas till och vilka positiva och negativa aspekter användningen medför. 

7 



 

2.2 Regelföljande och Kunskap 

Enligt Allan Janik (1996) får man kunskap genom imitation. Janik nämner att genom 

upprepning införs ett mönster som leder till en regelmässighet i ens beteende och på samma 

gång förståelse för innebörden av det hela. Han fortsätter med att det som lärs ut är att följa 

regler trots att formella regler inte nämnts. Han nämner att många regler fungerar på samma 

sätt som trafikregler och dessa regler kallas normativa eller regulativa, vilket bestämmer vilka 

handlingar som är tillåtet eller inte. Janik säger att trafikregler kan se olika ut beroende på 

vart man befinner sig. Han nämner som ett exempel att i Frankrike är reglerna lite annorlunda 

i jämförelse med hur det är i Sverige. Han fortsätter med att i Frankrike har man företräde när 

man kommer från höger oavsett om det är huvudled eller inte, medan man i andra länder har 

förkörsrätt framför all annan trafik på mindre vägar. Detta skulle vara svårt att anpassa sig 

efter om man körde i Frankrike eller om en Fransman körde i Sverige, när man är van vid 

andra regler och körsätt. Allan anser att trafikreglerna som nämndes ovan är ett bra exempel 

på hur regler skiljer sig mellan olika sätt att handla för att skapa ordning i trafiken. Janik 

tycker att sådana regler är godtyckliga och hjälper oss att dra gränser annorlunda än vad vi 

har lärt oss innan. Han nämner att de regulativa aspekterna av regel begreppet är en viktigt 

roll i våra liv, det ger oss en benägenhet att uppfatta regler på de sättet. Han fortsätter med att 

ordet också kan användas i en annan betydelse, vilket säger att regler är konstituerade 

handlingar där uttryckliga regler ej är nödvändiga eller möjliga. Situationerna som skulle 

omfattas av regler hade varit svåra att förutse och mångskiftande för att kunna inordnas under 

regler i normativ mening. De så kallade konstituerade reglernas funktion är helt annat än vad 

de regulativa reglerna trots termen är desamma. Konstituerande regler bestämmer inte hur 

människors beteende är utan de mönsterbildande roll när det gäller regelmässighet eller 

ordning som präglas vid en viss aktivitet. De handlingar upprepas tills vi upplever det som en 

annan natur.(Janik 1996). 
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2.3 Regler och Vägmärken 

När vi vistas ute på vägarna är det många regler som ska följas och många vägmärken som 

bestämmer hur vi ska köra. Utan dessa skyltar och regler hade det varit mycket svårare att ta 

sig fram på vägarna när det är många bilister ute och kör. Regler och vägmärken finns där för 

att göra det enklare att ta sig fram till exempel en korsning där det finns fyra vägar åt olika 

riktningar. Det är högerregeln som används i korsningen och högerregeln går ut på att den 

som är på höger sida skall köra först. En annan viktig regel är att man skall ta hänsyn till 

andra bilister för ett bättre samspel och att om en person gör fel skall en annan bilist rätta till 

problemet genom att låta personen köra före i till exempel korsningen för att undvika 

trafikolyckor. De regler och vägmärken som vi lär oss när vi tar körkort bör vi följa för vår 

egna och andras säkerhet. De regler som vi bland annat behöver följa är högerregel, 

huvudled, utfartsregel osv. Det nämns i körkortsboken hur man kan handskas med olika 

situationer när det kommer till t.ex. halt väglag, vad för däck man behöver under vissa 

årstider för att undvika onödiga olyckor, hur man kör när trafikljusen går sönder osv. Även 

hur vår hjärna presterar när vi blir trötta och hur det påverkar när vi kör i ett sådant 

tillstånd.(STR Service AB). 

 

2.4 Tyst kunskap  

Molander förklarar att tyst kunskap är kunskap som man inte kan förklara, genom erfarenhet 

sitter det som automatik i kroppen. Enligt Molander är praktisk kunskap något som förmedlas 

och skapas främst genom ett föredöme (till exempel lärare till lärling), övning och erfarenhet 

vilket kallas för tyst kunskap. Handledaren kan inte lära dig hur mycket du behöver svänga 

när du kör, det lär du dig efter upprepad övning tills det blir som att din kropp är ett med 

bilen. Precis som att när du behöver växla så känner man av det när det behövs sätta i en 

annan växel när du kör en manuell bil. 
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2.5 E-learning 

E-learning är ett undervisningssätt som använder sig av elektronisk undervisningsteknologi 

där text , ljud och bilder är samlade på en och samma plats. Det är ett modernare sätt att bli 

utbildad på. Enligt Garrison och Anderson gör E-learning att man lär sig mycket snabbare 

samt att det gör att lärandet blir roligare . De pratar även om en hel del om hur man kan lära 

ut högre studier genom E-learnings unika sätta att lära ut. E-learning är även ett öppet system. 

Ett öppet system är när man har tillgång till allt utan några restriktioner på information. 

Medans ett stängt system är när man har restriktioner på vad för information man kan komma 

åt. Genom Internet har undervisningen och transaktionen till lärandet blivit utsatt för stora 

mängder information. Däremot så är inte alltid allt engagemang effektivt eller 

ändamålsenligt. Öppenhet ger konservativa styrkor och inskränkt befriande tillgång till olika 

perspektiv och idéer. (Garrison, Anderson, 2003). Denna text är relevant till min 

undersökning på grund av att Garrison och Anderson förklarar vad man behöver tänka på när 

man ska göra en lärplattform via E-learning.  

 

2.6 Deltagande design 

Deltagande design används för att göra en hållbar design. (Iversen &Dindler 2014). 

Deltagande design går ut på att ha deltagare som medverkar i produktionen genom 

betydelsefulla övningar. Övningarna kan se olika ut beroende på vad för produktion som 

utförs. Dessa övningar ingår i Workshops. (Iversen & Dindler 2014). 

 

Crabtree nämner att det är fem viktiga delar man vill få ut när det kommer till deltagande 

design. Den första är framtida workshops är att hitta materiella problem som kan uppstå 

under arbetet och även problem ur användarnas perspektiv. Det andra är att man studerar på 

sin arbetsplats för att belysa viktiga aspekter av tillämpad stöd. Den tredje är att använda sig 

av mockups. Genom att använda mockups får användaren möjlighet till att föreställa sig hur 

arbete kommer se ut och även en möjlighet till att ändra konstruktionen i arbetet. Den fjärde 

är att skapa en prototyp, att konstruera en framtida preliminär interaktiv utformning av ett 

potentiellt system som möjliggör konkreta erfarenheter och modifiering av presumtiv 

användare. Den sista är scenario konstruktion och innebär inom utvecklingen av 

applikationen är sceneriet öppet för hypotetisk konstruerade och kan antas av användare och 

designers.(Crabtree 1998). 
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 Deltagarna kommer att medverka tills produktionens slut och genom deras medverkan 

kommer resultatet se annorlunda ut i jämförelse med hur det skulle sett ut, utan deltagarnas 

synpunkter och erfarenheter. ( Iversen & Dindler 2014). 

 

 

3. Metoder 

I detta kapitlet så kommer jag ta upp vad för metoder jag har använt samt hur jag har använt 

mig av deltagande design och kommer även att prata om min process. 

 

 Jag började med att gå in lite djupare på hur man kunde använda deltagande design, vilka 

metoder som fanns att använda, samt hur man kan utföra de metoder som fanns. Enligt 

Crabtree är deltagande design när man låter personer medverka i produktionen genom att 

komma med synpunkter och idéer hur till exempel en applikation ska se ut och innehålla.  

Han nämner även att det finns fem delar inom deltagande design. De fem delarna är framtida 

studiegrupper, studier av arbetet, mock-ups, prototypande och scenario konstruktion. 

Crabtree förklarar att framtida studiegrupper är att använda design-sessionerna är till för att 

identifiera materiella problem av arbetet samt ur ett användarperspektiv. Han fortsätter och 

förklarar att studier av arbetet är typiskt men (inte utesultande) förstudier på arbetsplatsen är 

avsedd för att belysa viktiga aspekter av övningar som kräver stöd. Mock-ups förklarar han 

att det är kartong mönster som kommer föreställa framtida arbete, som gör det möjligt för 

användare att uppleva och modifiera möjliga konstruktionslösningar. Efter det förklarar han 

att prototypande är byggandet av den framtida preliminära utformningen av det potentiella 

systemet som möjliggör konkreta erfarenheter och modifieringen av potentiella användare. 

Till sist förklarar han att scenario konstruktion används för att utveckla potentiella 

tillämpningar scenarier är öppet hypotetiska alternativ till nuvarande konstruerad övningar 

och antas av användare och designers på grundval av representativa exempel på 

arbetsuppgifter. (Crabtree 1998). Av de fem delar som Crabtree nämnde om deltagande 

design använder jag mig endast av tre delar i min arbete. De andra två valde jag inte på grund 

av att den ena är det när man studerar sina arbetsplats vilket jag kände att inte var relevant i 

min situation, den andra valde jag inte för att jag hade inte hunnit ha fler workshops och har 

för lite underlag för att kunna utföra den sista metoden. 
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 De tre delarna jag använder mig av från deltagande design metoden är framtida 

workshops,mockups och prototypande. Framtida workshops är den första workshopen jag 

hade för att ta reda på vad som var problemområdet när det kom till trafiken, vad de anser 

många bilister behöver öva på och vad de själva skulle vilja ha med i applikationen. I 

workshop 2 använde jag mig ut av delmetoden mockups för att ta reda på om jag hade 

uppfattat deras diskussion rätt om vad de vill ha med på applikationen samt om dem kände att 

det saknades något, om de kände att de förstår hur sidan fungerar och om de hade några andra 

synpunkter. Mer information om hur workshop ett och två gick till kommer under rubrikerna 

workshop ett och två.  

Den sista delen jag använder är prototyping, där jag gjorde en tidigt version på min 

applikation som var tänkt att visas på workshop tre men, det fanns inte tillräckligt med tid för 

det. Visningen skulle gå ut på att deltagarna återigen får möjlighet att påverka slutprodukten 

av mitt arbete för en optimal körkorts lärplattform för erfarna bilister. Tyst Kunskap som jag 

lägger en viss fokus i arbetet håller ihop med bilkörning. Bilkörning klassas som tyst kunskap 

där man gör något praktiskt som du inte kan förklara med ord. Ett exempel varför det klassas 

som tyst kunskap är att du kan inte förklara hur mycket du behöver vrida ratten för att svänga 

i en kurva eller hur mycket du behöver bromsa för att bilen inte ska tvärbromsa. Det är inget 

man kan lära sig av andra genom att de endast förklarar, utan det måste man uppleva själv för 

att veta exakt hur hårt du ska trycka på bromsen eller hur mycket du måste vrida ratten, Enligt 

Molander är praktisk kunskap något förmedlas och skapas främst genom ett föredöme (till 

exempel körlärare till en nybörjare på att köra bil), övning och erfarenhet vilket kallas för tyst 

kunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



 

3.1 Start av produktion 

Under början av produktionen så besökte jag Bodekulls trafikskola i Karlshamn för att ta reda 

på var dem får sin material ifrån. Jag berättade om min idé till min gamla körskolelärare och 

han tipsade mig om att ta kontakt med en man som tog körkort för 40 år sedan som hade 

kommit till Bodekulls trafikskola för omprövning, det han lärde sig för 40 år sedan är 

fortfarande aktuellt än idag. Jag tog kontakt med honom och han berättade att han tog körkort 

för 40 år sedan och han visste inte om det han hade lärt sig fortfarande aktuellt. Han berättade 

att han tog en låtsas uppkörning hos en av lärarna på bodekull. Det visade sig att om han hade 

haft uppkörningen i nuläget hade han inte fått något körkort. Resultatet är att saker har 

förändrats sedan 40 år tillbaka. 

 

 

3.2 Workshop 1 

Första workshopen användes för att få ut erfarna bilisters erfarenhet av körning och vad de 

tyckte att självaste appen skulle innehålla, även vad deras observationer vad bilister gör när 

dem kör ute på vägarna. Alla deltagarna har haft körkort runt 30 - 40 år. Det var totalt sju 

deltagare som närvarade under workshopen. Deltagarna som medverkade i workshopen är 

mina föräldrar och släktingar som inte vill nämnas vid namn. Deltagarnas Workshop hölls 

den 25 mars i min hemstad Halmstad. Workshopen varade i ca 40 min.Deltagarna delades 

upp i två diskussionsgrupper och de skulle diskutera dessa frågor: 

 

● Vad är det som är annorlunda nu i jämfört med när ni tog körkort? 
● Om det skulle finnas en app eller hemsida för att förnya erfarna bilisters kunskap 

inom körning vad skulle ni vilja att den appen skulle innehålla? 
● Vad skulle göra en app intressant för er? 
● Har ni märkt något som folk gör fel när ni är ute och kör? 

 
Under Tiden deltagarna diskuterade frågorna satt jag och antecknade vad de sa. För att sedan 
förbereda inför nästa workshop om innehållet i applikationen är väsentlig och se om det är 
något dem skulle vilja ändra på när det gäller innehåll och design. Därefter planerades hur 
mina mockups skulle kunna se ut inför nästa workshop. 
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3.3 Workshop 2  

Andra workshopen hölls den 22:e April via skype endast fem av sju deltagare var närvarande. 

Under workshopen fick jag prata med dem enskilt och varje samtal varade ca 30 minuter. 

Under workshopen gick jag genom mock-upen på hur webbapplikationen kommer se ut för 

att få synpunkter på om användarna kommer kunna hantera applikationen på ett enkelt sätt 

eller om det kommer bli svårt att hitta det man söker i applikationen.Mock-up är design på 

hur applikationen kan se ut. Den tidigare nämnda workshopen hölls via skype på grund av att 

jag inte kunde ta mig ner till Halmstad på kort varsel. Processen kan förklaras som att digitala 

bilder visades, förklaring av applikationens funktionalitet, användarna förklarar hur de går 

tillväga om de skulle kunna använda applikationen och sedan diskuteras deras synpunkter och 

vad som saknas i applikationen eller vad som verkade oförståeligt. Under workshopen var 

fokuset att visa gruppen av människor som var med hur jag som webbutvecklare tänker att 

applikationen ska se ut och sedan få deras åsikter och feedback. Längre ner finner ni 

mock-upen jag använde för workshopen med förklaring på hur applikationen fungerar. 
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3.4 Mockups  

 

Första sidan eller indexsidan som den kallas  är den sidan som användarna kommer först till. 

Man kan säga att det är applikationens startpunkt (se bilden nedan). 

 

Första sidan består av fem knappar som leder till andra sidor på applikationen. Dessa knappar 

leder till regler, vägmärken, filmer, frågesport och ändringar. Högst upp till höger visas 

profilbilden när man klickar på profilbilden kommer en meny åka ner där man kan välja 

mellan olika alternativ . 

 Fig 1. 
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Sidan regler är sidan  man besöker för att  få förklaring på vad dem olika reglernas innebörd 

(se bilden nedan). 

 

Sidan regler kommer man till efter man har klickat på knappen regler på första sidan. Sidan 

regler innehåller olika körregler såsom högerregeln, utfartsregeln osv. På den här sidan 

förklaras reglernas innebörd och när de används i olika situationer. 

 

 

Fig 2. 
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På sidan vägmärken  finner du alla vägmärken som finns  när du är ute och kör (se bilden 

nedan). 

 

Vägmärken kommer man till genom att klicka på vägmärken på första sidan, på den här sidan 

förklaras vad de olika märkena betyder och när de förekommer ute på vägarna. På bilden är 

några exempel på vilka vägmärken som kommer vara med. Huvudled, Förbud mot trafik med 

fordon, parkering, väjningsplikt, stopplikt och påbjuden körbana åt höger. 

 

Fig 3: 
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På den här bilden finns det två olika sidor som tillhör applikationen längst upp är profilsidan. 

Den andra sidan du ser på bilden är filmer (se bilden nedan). 

 

Som du ser på bilden består profil sidan av information om dig samt hur många poäng du fick 

på  frågesporten. 

Filmer kommer man till genom att klicka på knappen filmer på första sidan. När man kommit 

in på sidan filmer ser det ut som det gör på bilden nedan . På sidan filmer har den två 

likadana funktioner som dem andra sidorna har med profilbild och loggan, enda skillnaden är 

att på sidan filmer finns det små videoklipp på t.ex hur man kör i en cirkulationsplats. Ovan 

för varje klipp finns det en liten beskrivning om varje videoklipp handlar om. 

Fig 4. 

 

 

 

18 



 

Frågesports sidan är en viktig del av applikationen där användarna kan testa sina kunskaper 

inom den teoretiska delen i bilkörning (se bilden nedan). 

Frågesport Sidan kommer man till genom att på första sidan klicka på quiz. 

På sidan frågesport finns det två funktioner som är de samma som på de andra sidorna, 

menyn och logan. Sidan innehåller olika körkortsfrågor för att få användaren att testa hur 

mycket dem kommer ihåg från teorin när dem tog körkort. Sidan innehåller sex stycken 

slumpvalda körkortsfrågor. Varje fråga har fyra alternativ en av de fyra svaren är rätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5. 
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Sidan ändringar finner användarna det som har ändrats  efter dem tagit körkort för  att lätt 

komma åt ny information(se bilden nedan). 

 Precis som de motsvarande sidorna kommer man till ändringar genom första sidan när man 

klickar på knappen ändringar. På den här sidan hittar man det som har ändrats de senaste fem 

åren när det gäller körning, regler och skyltar. 

 

Fig 6. 
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3.5 Gestaltningen och produktionsmetoder  

Genom E-learning eller en lärplattform är tanken att lära erfarna bilister det nya körsättet, 

regler och vägmärken på ett enkelt och roligt sätt för att få dem att bli mer engagerade till att 

vilja lära sig det nya reglerna för att få ett bättre flyt, och samspel i trafiken. Materialet jag 

använder för min lärplattform kommer bland annat från Körkortsboken, transportstyrelsens 

hemsida, häftet med vägmärken som kom med körkortsboken, youtube.com, korkortonline.se 

och Ingla Strand som är chef på STR(Sveriges trafikskolors riksförbund). Från körkortsboken 

har jag använt förklaringar på regler och vägmärken. Även från transportstyrelsens hemsida 

har jag tagit förklaringar på vägmärken och regler. Filmklippen som är på min lärplattform är 

tagna från Youtube.com och vad som har ändrats under 30 - 40 år fick jag informationen av 

STRs chef Ingela Strand. Teorifrågorna tog jag från hemsidan korkortonline.se för att kunna 

veta vad som skulle locka erfarna bilister att vilja använda applikationen. 

 För att veta vad applikationen skall innehålla och vad som skall vara extra tydligt i 

applikationen använde jag mig ut av metoden deltagande design. Ur metoden deltagande 

design finns det flera olika metoder man kan välja mellan. Jag valde som jag nämnde innan 

framtida workshops, mock-up och prototypande. Crabtree säger att workshops är sessioner 

där man identifierar materiella problem av arbetet du gjort eller att man tar in användare för 

att få se det ur användarnas perspektiv. Mockups är enligt Crabtreeen idé design som visar 

hur arbetet kan se ut i framtiden som användarna kan ta del av och ändra. För mock-upsen 

använde jag mig av photoshop för att lätt, enkelt och snabbt göra mock-upsen tydlig för att 

deltagarna lätt ska kunna se dem olika objekten samt texten på bilderna.  

 

Nu kommer jag ta upp vilka andra produktionsmetoder jag har använt: 

För att konstruera min gestaltning(lärplattformen för körkort) använde jag mig av Oracle VM 

virtualbox vilket är en virtuell maskin där jag sätter upp min miljö för att programmera i PHP 

Laravel.För att kunna sätta upp miljön använder jag mig av Vagrant.  

Sublime text editor använder jag när jag skriver självaste programmeringskoden till 

applikationen. Digital ocean använder jag för att kunna visa upp min applikation ute på 

webben för att lätt kunna surfa in på den. WinScp använder jag för att lägga upp sidan på 

Digital Ocean. WinScp är ett filhanteringssystem som gör det enkelt att lägga upp sina filer 

på en server. Server är ett datorprogram eller en enhet som är utrustad med funktionalitet för 

andra program eller enheter. 
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4. Diskussion 

4.1 Inledning 

I detta kapitlet diskuterar jag och drar slutsatser kring resultatet av min forskning, mina 

metoder samt gestaltningen. I diskussion kommer jag att prata om deltagande design , tyst 

kunskap, min gestaltning samt de workshops jag har haft . 

 

 

Idén kom till genom att många bilister på vägarna kör väldigt olika. Vilket ibland kan skapa 

problem för andra bilister. Detta leder ofta till trafikolyckor, både allvarliga och mindre 

allvarliga. Vad var anledningen till att människor kör olika? Är det vi lär oss nu annorlunda i 

jämförelse med vad som lärdes ut tidigare? 

Min tanke var då att jag ville forska om hur man kan förnya erfarna bilisters körkunskaper 

med en anpassad E-Learnings applikation för målgruppen med 30-40 års erfarenhet. Jag 

valde målgruppen till dem som har kört bil i 30-40 år på grund av att det har säkert ändrats en 

del under den tidsperioden i jämförelse med hur det var för 5 år sedan. Flera olikheter 

verkade mer intressant än att endast titta fem år tillbaka. För att ta reda på vad som var 

annorlunda nu jämfört med 30 - 40 år sedan, bestämde jag mig att använda deltagande design 

för ta reda på vad de erfarna bilisterna har fått lära sig och sedan jämföra med det jag lärde 

mig när jag tog körkort. Därefter tog jag reda på vad som kan var orsaken för alla olyckor och 

sedan försöka komma på något sätt för att bidra till en bättre trafikmiljö, samt att kunna 

förnya erfarnas körkunskaper. Jag använde mig av tre metoder inom deltagande design, 

framtida workshops, mock-ups och prototypande. Vilket kommer lite mer om i nästa rubrik 

workshop 1 och 2. I gestaltningen pratar jag om min lösning för att kunna förnya erfarna 

bilisters kör kunskaper. 
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4.2 Workshop 1 och 2 

Jag använde mig av deltagande design för att få användarna att medverka i min produktion 

samt för att få en anpassad lärplattform för erfarna bilister som haft körkort i 30 - 40 år. Jag 

använde mig av tre metoder som finns i deltagande design. De tre metoderna är framtida 

workshops, mockups och prototypande. Den första workshopen gick ut på att undersöka vad 

erfarna bilister ville att en applikation skulle innehålla för att kunna förnya deras 

körkunskaper genom att använda E-learning. Vad de själva tycker att att andra bilister gör fel 

i trafiken samt vad dem känner är annorlunda nu än när dem tog körkort. Från den första 

workshopen kom jag fram till att för 40- 30 år sedan var det lite annorlunda när det kommer 

till körsätt, vägmärken, miljötänk när man kör. Cirkulationsplatser var ovanliga under den 

tiden, för det fanns väldigt få. Bilister för 30- 40 år sedan hade inte heller kört halkbanan.  

När jag frågade vad de vill att applikationen skulle innehålla sa dem att appen skulle 

innehålla bland annat frågesport på körkortsfrågor som de ville skulle vara tävlingsinriktad, 

förändringar på körsätt och regler, vägmärken, filmer på hur man kör i en cirkulationsplats. 

När jag frågade vad dem ser att andra bilister gör fel i trafiken, blev svaret att andra förare har 

för litet avstånd mellan bilarna , att de kör fel i cirkulationsplats , gör farliga omkörningar och 

att dem kör för fort när det är dålig sikt eller dåligt väglag. På den första workshopen skulle 

jag istället för att ha ställt de specifika frågorna som jag gjorde, ha haft mer öppna frågor att 

det skulle vara lättare att komma på fler idéer för applikationen från början. Samt skulle jag 

ha kollat upp lite mer hur man håller i en workshop för att få ut mycket mer. Jag hade även 

velat kunna planera workshopen bättre, både tidsmässigt och försökt hålla den i ett tidigare 

stadie. En annan idé var att låta deltagarna själva få göra egna mockups på hur applikationens 

utseende och sedan samlat ihop dem och gjort en egen mockup utifrån deras önskemål inför 

nästa workshop.  

 

Workshop två gick ut på att få feedback på hur dem tyckte att applikationen såg ut ifrån 

mockupen jag gjorde ut av resultatet från den första workshopen jag hade. De kom fram till 

att applikationen är lätt att hantera men det fanns ett par saker som behövde ändras och lägga 

till. Alla deltagare som var närvarande sa att det saknades ett sökfält för att enkelt kunna hitta 

vad de söker efter. De sa även att om ett sökfält saknas, kan användarna tröttna på att leta 

efter den information de vill komma åt. Ett annat förslag var att de skulle vilja ha med på 

sidan, är de tre största felen folk gör när de kör. Bilder och de viktigaste filmerna på första 
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sidan gör det snabbt och enkelt att hitta vad deltagarna ville ha med. Något för att locka 

användare att använda applikationen som någon slags statistik, någon bil som kör över sidan 

önskades med.  

För workshop 2 skulle jag haft alla samlade på en och samma plats istället för att ringa flera 

olika skype samtal. Då skulle jag nog fått bättre resultat och feedback än vad jag fick. Jag 

skulle ha planerat lite bättre med produktionen av gestaltningen hade jag gjort det hade jag 

haft mer tid till fler workshops för mer åsikter om gestaltningen samt kunna ha användartester 

för att testa hur användarna skulle använda lärplattformen om dem hittade runt genom att 

använda prototypen än att endast ha mockups som visar hur applikationen kan se ut.  

 

4.3 Testande för val av produktionsmetod 

Mycket av tiden i mitt arbete gick åt att testa mig fram till vilket programmeringsspråk jag 

skulle bygga upp min applikation i. Val av metoder som används för att bygga upp 

applikationen är antingen Chorona SDK, PhP Laravel eller Android studio. På grund av att 

jag inte var helt säker på vad som var bäst och mest praktiskt att använda, testade jag vad som 

är mest praktiskt och lättast att använda för den kontexten applikationen skall innehålla. 

Genom att läsa om dem tre olika språken om vad som hantera bäst att till exempel visa upp 

små filmklipp, spara data från frågesporten vad hanterar mest information utan att det tar lång 

tid att ladda. För att applikationen skall kunna användas på ett bra sätt och kunna hantera allt 

innehåll utan att det kraschar testar man alla tre olika alternativ samt jämför deras process 

med varandra. Genom att göra små tester för varje kontext jag skall ha med i applikationen, 

på de tre applikationernas verktyg kunde jag sedan ta den bästa av de tre. Det resulterade i tre 

små test applikationer. Jag testade alla tre verktygen och kom fram till att språket PHP med 

ramverket Laravel var det bästa valet för just den här applikationen.  

Laravel kan både spara all information i en databas och hantera filmer, text och bilder utan 

några problem. Laravel valdes på grund av att det var det jag var mest van i att programmera 

i och för att det är lättare att spara information i en databas.  

Php laravel var även det jag har programmerat mest i och hade redan tidigare kunskaper 

inom. Chorona SDK hade jag programmerat i lite innan.När man programmerar i Chorona 

använder man sig ut av programmeringsspråket Lua och jag kände mig inte lika säker att 

programmera i Lua i jämförelse med hur mycket tidigare kunskap jag har i Php. Samt i 

Chorona SDK kunde jag inte lägga upp applikationen någonstans förutom i mobilen vilket 
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skulle göra det jobbigt för användarna att testa applikationen när det endast är en prototyp. 

Medans i Php Laravel kunde jag lägga upp applikationen på en server där man kan använda 

applikationen både på sin dator, mobil och surfplattan utan att ladda ner något och endast 

skriva in sidans namn för att få applikationen att visas på skärmen. Android studio hade jag 

inte använt innan och jag kände att det var krångligt redan från början att använda.  Jag 

släppte det ganska fort och jag visste inte precis som med Chorona SDK hur man skulle 

kunna sätta upp applikationen för att låta användarna testa. 
 

 

 

4.4 Varför E-learning och inte analogt? 

E-learning är ett läromedel som används via datorer, surfplattor och mobiler för att undervisa 

människor på ett annorlunda sätt än vad man lär sig analogt. Skillnaden mellan analogt och 

E-learning är att E-learning är digitalt. Användningen av E-learning ger många möjligheter 

som att ha både ljud, bilder och text på ett och samma ställe, som kan interagera med 

varandra på en och samma E-learning applikation. Medans analogt måste du ha flera material 

att plocka fram och hantera samtidigt eller åt gången. E-learning ger även lättare att få en 

direkt respons till det du lär dig i skillnad ifrån att göra något analogt som kräver att någon 

rättar det åt dig. E-learning har redan ett svar eller flera rätta svar som rättas efter att du har 

klarat det uppgifter du fått att göra. En annan möjlighet E-learning ger är att man kan lära sig 

på många olika sätt, man blir mer individuell i sitt lärande och behöver inte förlita sig på 

andra. På grund av att man direkt ser vad som är rätt eller fel. Genom att själv försöka att lösa 

uppgiften med endast de ledtrådar man har fått vilket leder till att man lär sig tänka själv och 

få en bättre förståelse. 
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4.5 Gestaltningen  

Gestaltningen blev en lärplattform som skulle förnya erfarna bilisters körkunskaper samt 

repetera körteorin, vägmärken och regler. Gestaltningen innehåller vägmärken, regler, 

teorifrågor, filmklipp och ändringar som inte fanns för 30 - 40 år sedan. På lärplattformen 

finns det fem olika knappar som leder till olika sidor på webbapplikationen. På en av sidorna 

hittar du bilder på vägmärken och förklaringar på vad det betyder och på vilka ställen de kan 

förekomma. Kommer man inte ihåg vad något vägmärke betyder kan man gå in på den sidan 

och ta reda på det och repetera. På en annan sida kan du hitta vilka regler det finns och 

förklaring på vad regeln betyder. De tre resterande sidorna finns det filmklipp, teorifrågor och 

ändringar som har ändrats sedan 30 - 40 år sedan. Applikationen fokuserar mer på att repetera 

på det teoretiska än det praktiska. Det är väldigt svårt att lära ut något praktiskt när man själv 

inte utför det praktiska. Den sortens kunskap kallas för tyst kunskap. Molander förklarar tyst 

kunskap som kunskap som är svårt att förklara hur man gör, kroppen agerar genom automatik 

utan att man behöver tänka (Molander 1996). På grund av att bilkörning är tyst kunskap har 

jag funderat länge om det finns något sätt att kunna lära ut de nya körsättet till de erfarna. Det 

är olika hur människor lär sig nya saker vilket gör det nästintill omöjligt att hitta en lösning 

som inte är praktiskt lagd. Istället gjorde jag att applikationen hjälper till med förberedelserna 

hur man kör i till exempel cirkulationsplats genom att man kollar på filmklippet som visar 

hur man kör i en cirkulationsplats. Genom att kolla på filmklippet blir du förberedd på hur det 

går till och sedan kan man öva det själv eller söka upp en trafikskola för att få möjlighet till 

att någon sitter med när man tränar. Materialet jag använder är taget från körkortsboken, den 

26:e upplagan och häftet som kom med innehållande tillkommande regler och vägmärken. 

Alltså det material jag använde när jag tog körkort själv. Jag använde även transportstyrelsens 

hemsida för förklaringar på vägmärken och regler. För att dubbelkolla all information jag ger 

ut är korrekt. Filmklippen är tagna från youtube.com och teorifrågorna är tagna från 

hemsidan korkortonline.se. På sidan “ändringar”, är informationen tagen från Ingela Strand 

som är Chef för Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Tanken var först att jag skulle få 

material från STR. När jag ringde och frågade STR blev svaret att de tyvärr inte kunde hjälpa 

mig. Anledningen var att min app skulle bli en konkurrent till deras. Istället använde jag mig 

utav den information jag kunde få ut från transportstyrelsen och körkortsboken. 
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Resultatet hade blivit bättre om jag hade kunnat få material från STR och då hade jag haft 

mer tid att utveckla mer på gestaltningen samt hunnit lägga till andra funktionaliteter såsom 

att lägga till en administrationssida för att kunna vidareutveckla lärplattformen samt kunna ha 

mer relevant information som man vet stämmer. Med en annan planering hade jag nog hunnit 

med fler workshops samt hunnit visa upp prototypen för användarna och ge dem en möjlighet 

att testa. Hade jag även använt alla fem metoder i deltagande design istället för tre, hade det 

blivit bättre struktur på mitt arbete och deltagarna hade påverkat mitt arbete mer och 

gestaltningen hade formats mer åt erfarna bilister. 

 

 

4.6 Deltagande design 

Deltagande design har varit mycket viktigt inom arbetet då jag fokuserar på att förnya erfarna 

bilisters körkunskap. Utan deltagande designs metoder så hade jag inte skapat en relevant 

lärplattform och saknat mycket input på vad det är erfarna bilister egentligen känner att dem 

behöver repetera . Vilka olikheter det rörde sig om  när man jämförde att ta körkort för 30 - 

40 år sedan med nutid. Då hade jag endast byggt applikationen baserat på bilden jag tror att 

erfarna bilister behöver repetera, vad jag tror de tycker är intressant samt designat sidan på ett 

sätt som jag anser är lätthanterligt, vilket kanske inte hade passat in för just min målgrupp. 

Därför valde jag att använda mig av deltagande designs metoder för att få ut vad erfarna 

bilister behöver repetera, samt lära sig regler och körsätt som inte fanns när de övningskörde 

för 30 - 40 år sedan.  

Metoden kräver en hel del planering för att kunna hinna utföra alla fem moment som 

deltagande design har att erbjuda. Oftast är metoden deltagande design bra för lite större 

projekt där man har större produktioner samt mycket tid att hinna med allt. Vilket jag tycker 

själv att jag inte hade planerat speciellt bra. Hade jag planerat bättre med både upplägget av 

min gestaltning samt upplägget med mina workshops hade jag haft tid att utföra fler 

workshops med mina användare. Vilket hade lett till ett bättre resultat med både innehåll, 

design och funktionalitet i lärplattformen. Då hade även användarna haft mer input på hur 

slut prototypen hade sett ut. Då hade jag även haft tid att användartesta applikationen för 

eventuella buggar som finns i applikationen för en bättre lärplattform. Samt om jag hade haft 

lite mer tillgång till väsentlig information om nya körregler, vägmärken och körsätt än det jag 

har hittat via transportstyrelsens hemsida osv hade applikationen varit mer tilltalande. 

27 



 

5. Resultat och Slutsats 

Frågan jag undersökte i mitt arbete var hur man kan förnya erfarna bilisters körkunskaper 

som har kört bil i 30-40 år genom en anpassad E-learning applikation. För detta behövde jag 

veta vad som har ändrats sedan 30 - 40 år tillbaka, vilka regler, vägmärken, körsätt som gäller 

just nu och vad bilisterna anser de behöver lära sig. Genom tidigare forskning, samt 

workshops och intervjuer kom jag fram till att cirkulationsplats, miljökörning, 

riskutbildningen och många vägmärken är annorlunda nu jämfört med 30-40 år sedan. På den 

tiden fanns det inte så många  cirkulationsplatser i Sverige beroende på vart i Sverige man 

bodde. Detta ledde till man inte var van vid att köra i en cirkulationsplats och lärde sig efter 

hand, berättar en av deltagarna. Även miljökörning var inget som var aktuellt för 40 år sedan. 

En annan av deltagarna berättade att innan så gasade och bromsade man, utan att tänka på 

miljön, vilket man gör i  nuläget. Idag försöker att att motorbromsa mer istället för  att 

använda bromsen. När jag säger motorbromsar så menar jag att man släpper på gasen för att 

låta bilen själv sänka hastigheten.  Genom att motorbromsa så mycket som  möjligt släpper 

man ut mindre avgaser.  

Riskutbildningen hade ingen av de erfarna bilisterna genomfört under deras tid. Om de senare 

fick vattenplaning, visste de inte hur de skulle handskas med situationen. Även det var något 

de fick lära sig efter har kört bil länge. Riskutbildningen är något som alla bilister tar behöver 

göra när dem tar körkort under hösten, för de, som tar körkort under sommaren behöver den 

här delen inte utföras.  Genom lärplattformen kan man lära sig det nya teoretiska delarna samt 

att man kan repetera vägmärken och regler för att bli mer säker på dem. Körsättet kan man 

inte lära sig teoretiskt utan man måste kunna det praktiskt. Lärplattformen kan hjälpa dig att 

förbereda det du kommer gå igenom. Men det är ens eget ansvar att lära sig det praktiska. För 

det måste man lära sig via att träna det själv eller med körskola. Med andra ord den praktiska 

delen inom körning eller den tysta kunskapen kan endast förbättras och utvecklas genom 

träning samt vägledning. Men det finns fler sätt att kunna lära sig det praktiska med dagens 

teknik. Molander nämner att man inte kan lära andra tystkunskap utan det lär man sig genom 

erfarenhet. Med dagens teknik har man möjligheten att lära sig den erfarenheten genom att 

göra som piloter gör för att lära sig genom att simulera ett flygplan i en digital värld. I den 

digitala världen så agerar flygplanet som ett riktigt och påverkas av samma faktorer som i 

verkligheten. Man kan göra något liknande när det gäller personbilar för att träna upp de 
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moment erfarna bilister inte fått lära sig och sedan kombinera det med lärplattformen. 

Lärplattformens fokus är att lära ut det teoretiska med hjälp av bilder, filmer, förklaring på 

olika regler och frågesport på körkortsfrågor. Genom att kombinera dessa två gör det roligare 

och lättare för erfarna bilister att vilja lära sig det nya och förnya deras körkunskaper. Dem 

testar sin kunskap själva och samtidigt lär sig det nya och kan medverka i en bättre 

trafikmiljö. Genom att låta dem medverka och påverka deras egna inlärning via en 

elektronisk undervisningsteknologi får man ett större perspektiv på vad för kunskap som 

behöver förnyas. För att både lära ut det praktiska samt teoretiska hade jag behövt det 

tekniska resurserna samt haft mycket mer tid att kunna utföra en lärplattform där båda är 

inkluderade. Det skulle kunna vara ett projekt att utföra i framtiden för att få en rolig 

lärplattform för erfarna bilister. Så hur kan man förnya erfarna bilisters körkunskaper som har 

kört bil i 30-40 år genom en anpassad E-learning applikation? Genom att lysa upp dem 

viktiga aspekterna i de nya reglerna och körsättet samt få erfarna bilister att testa sina 

kunskaper på ett roande sätt  via körkorts frågesporten får man användarna att förnya sina 

kunskaper  via deras nyfikenhet till ny information som har hänt 30-40 år efter dem tagit 

körkort. Genom  förklaringar på vägmärken, filmer på olika moment såsom cirkulationsplats 

samt tillgång körkortsfrågor och all ny information  samlat på en plats  förnyas erfarna 

bilisters kunskaper genom att ta del av det via frågesport, filmer och bilder med förklaringar 

och repetition av tidigare kunskaper. 

. 
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7. Ordlista 

E-learning 

Ett undervisningssätt som använder elektronisk undervisningsteknologi.  

 

Deltagande design 

Deltagande design är när man låter personer medverka i produktionen genom att komma med 

synpunkter och idéer hur till exempel en applikation ska innehålla och se ut. 

 

Mock-ups 

En Idé Design på hur en applikation kan se ut. 

 

Prototyp 

Tidigt stadie på en produktion. 

 

Interagerar 

samspelar eller samarbetar. 

 

STR 

Sveriges trafikskolors riksförbund. 

 

Server 

Är ett datorprogram eller en enhet som är utrustad med funktionalitet för andra program eller 

enheter dessa enheter kallas för klienter, 
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6. Teknisk bilaga 

Php Laravel 

Android studio 

Chorona SDK 

Sublime text editor 

Photoshop 

Vagrant 

Digital ocean 

WinSCP 

Oracle VM virtualbox 
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6. Mockups till workshop 2 
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