


Prosjektets hovedmål  
 

• Evaluere i hvilken grad intensjonen i læreplanen er 
realisert i grunnkurset og i sikkerhetskurset på 
bane i føreropplæringen til klasse C, D og CE mht 
målformuleringer og pedagogisk tilrettelegging.  
 

• Videre skal kursdeltakernes læringsutbytte mht 
forventninger, målforståelse, kunnskap og 
forståelse evalueres. 

  



Deltakeropplevelser 

• Questback 
Lærerevaluering 

• 5 kurs 

Grunnkurs 3 timer 

Evaluering kurs tunge kjøretøy 

Sikkerhetskurs bane C/D (9t) og CE (9t) 

Lærerevaluering 

• 3 baneanlegg 

• 1 besøk per bane 

Deltakeropplevelser 

• Questback  



Sentrale spørsmål er:  
 

1. Hva kjennetegner trafikklærernes undervisningsmetoder? 
 

2. Fører deres didaktiske praksis til læring i GDE-
matrisens nivå 3 og 4? 
 

3. Hvilke didaktiske valg gjør trafikklærerne ved bruk av 
demonstrasjon som metode på grunnkurset og s-kurset? 
 

4. Har trafikklærerne kompetanse til å bruke relevante 
pedagogiske verktøy i sin undervisning? 
 

5. Er elevenes forventninger innfridd og har kursene 
bidratt til endringer i kunnskap og forståelse? 

 



1. Samtale med lærer før kurset 

 
2. Observere undervisningen mht: 
 

• Lærerens væremåte- skape læreklima  
• Lærerens kunnskaper, erfaringer og fagforståelse 
• Elevaktivitet, engasjement og problemorientert 

undervisning 
• Demonstrasjon, innhold og gjennomføring  
• Knytte fagstoffet til virkeligheten på vegen  
• Refleksjon, diskusjon og læring 
• Intensjon læreplan - måloppnåelse 

 

3. Samtale med lærer etter kurset 



Grunnkurset 
 

Grunnleggende forståelse av  
hva kjøring med tunge kjøretøy  

innebærer 
 

Mål trinn 1 
tunge kjøretøy – personbiler  

"kjøring og samhandling" 
TF skape et positivt forhold til andre 

 

Undervisningen  
Demonstrasjon 

utfordre - oppgaver – diskusjon 
"gode og typiske trekk" ved kjøremåten  

lærer demonstrerer 



GRUNNKURS TUNGBIL 
Elevenes tilbakemeldinger 



GRUNNKURS TUNGBIL 
Elevenes tilbakemeldinger 



GRUNNKURS TUNGBIL 
Elevenes tilbakemeldinger 



Sikkerhetskurs bane  
 

Grunnleggende forståelse av  
hva kjøring med tunge kjøretøy  

innebærer 
 

Mål trinn 4.2 (CE) og 4.4 (C/D) 
Fatte riktige beslutninger om kjøring  

"under vanskelige føreforhold" 
 

Undervisningen  
• demonstrasjon-egentrening-refleksjon 

• utfordre - oppgaver – diskusjon 
• demonstrasjoner og teorisekvenser må 

ikke overskygge egentreningen 



SkanTraf Kristiansand 



Finnsnes 



NAF Våler  



SIKKERHETSKURS BANE 
Tilbakemeldinger elever 



SIKKERHETSKURS BANE 
Tilbakemeldinger elever 



SIKKERHETSKURS BANE 
Tilbakemeldinger elever 



Hovedkonklusjoner fra  
observasjonen av kursene: 

 

• undervisningen på de omtalte kursene følger i stor 
grad intensjonene i læreplanen. 

  

• kursene holder god kvalitet, læreplanen følges 
med noe variasjon i vektleggingen av tema. 

  

• den problemorienterte undervisningen har 
utviklingspotensiale som det er viktig å følge opp.  



VIRKELIGHETEN 



Transport- og atferdskvalitet 
«sikkerhet-effektivitet-miljø» 

"Business" 

KJØRETØYET 
• Kjøreteknikk 

• Fysikk 
• KKVM  

MENNESKET 
• Biologi 
• Psykologi 
• Kultur 

Helse, Miljø og Sikkerhet 


