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�Trafikkopplæring er et viktig bidrag til 0-visjonen

�Trafikklæreren har en sentral rolle i trafikksikkerhetsarbeidet
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OECD workshop om MC-sikkerhet

•



OECD workshop om MC-sikkerhet

• Når det gjelder transportsikkerhet er OECD/JTRC nest øverst i 
den globale "næringskjeden - bare FN er høyere

• OECD/JTRC samlet nøye utvalgte eksperter, beslutningsfattere 
og representanter for brukere og produsenter fra 22 land i fire 
verdensdeler

• Denne lille, men eksklusive gruppa satt sammen på Lillehammer 
i to hele dager i juni i år, og når man til slutt presenterte sin 
prioriterte "Top Twenty" liste over virksomme tiltak mot MC-
ulykker hadde man plassert! føreropplæring helt øverst



OECD workshop om MC-sikkerhet

• Hvorfor? Først og fremst fordi man kunne slå fast at 
all tilgjengelig forskning viser at den viktigste 
årsaken til MC-ulykker (MAIDS: 87,5 %) er 
menneskelige feil (human factors)

• I sitt innledningsforedrag på OECD-konferansen 
framhevet samferdselsminister Navarsete den 
norske MC-opplæringen og understreket at førerrett 
ikke er "en gudegitt gave" men noe man må gjøre 
seg fortjent til 



Rett metode

Lærerens 
spisskompetanse

Manøvrering av 
kjøretøyet

Mestring av 
situasjoner i 
trafikken

Kjøringens mål og 
kontekst

Elevens
spisskompetanse

Livsmål og 
ferdigheter for å
leve

SelvevalueringKunnskap om risikofaktorerKunnskaper og 
ferdigheter
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Kilde: 
Førerkompetanse i et 
hierarkisk perspektiv



• Formidling

• Instruksjon

• Demonstrasjon

- Trafikal kompetanse

- Kjøreferdighet – presis kjøreteknikk

• Individualisering

- Læringsstil

- Innlæringspreferanse







Demonstrasjon





Kompetansebehov

• Bevisstgjøring av egen kompetanse

• Gjennom erfaringsutveksling – samlinger

• Etterutdanning - Kurs

• Skaff deg en ryddig verktøykasse
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Selvinnsikt

Handlings- og 
vurderings-
tendenser

Planlegging 
og 

forberedelse

Økonomisk og 
miljøvennlig 

kjøring

Trafikal 
ferdighet

Teknisk 
kjøreferdighet

Lover, regler 
og trafikken 
som system

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4

Kilde: Statens vegvesen
Forslag til ny føreropplæring - 2002



• Problemorientert undervisning

• Dialog, er anerkjent som metode for å fremme 
motivasjon og holdninger

• Dialogen søker etter en felles oppfatning av 
virkeligheten gjennom samtale hvor alle blir 
hørt





• Veiledning

• Humanistisk forankring?

• Formidlingspreget veiledning?

• Rådgivning?

• Prosessorientert veiledning?

• Hva forventes?



Læreplanen

Samtale - dialog



Kompetansebehov

• Dialogpedagogikk

• Bevissthet i forhold til veiledning

• Egen evne til refleksjon

• Behov for vurderingskompetanse?

• Behov for flere med spesialpedagogisk 
kompetanse?




