
Veilednings- og vurderingskompetanse – utfordringer og muligheter 
for trafikklæreren



VURDERING…

AV LÆRING.. FOR LÆRING.. SOM LÆRING..

…stiller ulike krav til lærerens kompetanse og arbeidsmåter



Trafikalt grunnkurs (§ 8-3, siste ledd):

Eleven skal vurdere sin egen kompetanse til å begynne videre opplæring og ha så god forståelse for trafikk og 

trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

Klassene A1, A2 og A (§ 9-4, Trafikal opplæring)

Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

Klasse A (§ 9-17, Sikkerhetskurs på veg)

Eleven skal vurdere egne sterke og svake sider som motorsyklist og velge ut områder med utviklingsmuligheter.

Klasse B (§ 11-7, Sikkerhetskurs på øvingsbane)

Eleven skal vurdere egne sterke og svake sider som bilførere og velge ut områder med utviklingsmuligheter.

Klasse C1 (§ 17-3 - Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse)

Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, lastebilen.



Trafikkopplæringsforskriften § 7-5

Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for 

trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven 

en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt 

utbytte av opplæringen i neste trinn.

Trinnvurderingen skal vare 45 minutter og inneholde før- og ettersamtale, i tillegg til praktisk 

kjøring. For klasse AM 147 og klasse S gjennomføres trinnvurderingen som en del av den 

øvrige obligatoriske opplæringen med en eller flere elever.

Trinnvurdering



Elevens oppgaver: 

Ta stilling til grad av måloppnåelse

Vurdere om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig

Lærerens oppgaver:

Gi en tilrådning om eleven har den nødvendige kompetansen for å få et 

godt nok læringsutbytte i neste del 

Trinnvurdering



Nøkkelbegrep i målformuleringen: Eleven skal 
kunne vurdere sine egne 
samhandlingsferdigheter samt gjøre rede for og 
mestre å kjøre: 

• tydelig

• sikkert

• selvstendig

• effektivt

• behagelig

• miljøriktig og økonomisk

• i god samhandling med andre trafikanter

Aktuelt innhold:

• Tidlig og fullstendig overblikk

• Tydelig og forutsigbar kjøremåte

• Tempo, flyt og avvikling

• Selvstendig kjøring

• Økonomisk og miljøvennlig kjøring

• Handlingsberedskap

• Forutsetninger, behov og perspektiv barn og eldre har

• Forutsetninger, behov og perspektiver mopedister og 
motorsyklister har

• Forutsetninger, behov og perspektiv førere av store 
og tunge kjøretøy har

Tema 3.8 Sikker samhandling 

Læreplan 2016, side 33



Det er viktig at eleven før gjennomføringen er forberedt og godt kjent med hensikten med 

trinnvurderingen og hvordan denne bli gjennomført. 

Eventuelle oppgaver og klargjøringer i forhold til gjennomføringen kan med fordel gis allerede 

ved innledningen til trinnet (Læreplan, 2016, side 30, kommentarer til trinn 2).

Trinnvurdering - gjennomføring



Overordnet nivå
Generelle 
handlings-
tendenser og 
måter å se 
omverden på

Generell kunnskap om 
mennesket. 
Personlighet, livsstil, 
verdier, normer, alder og 
atferdstendenser. 
Informasjonsbearbeiding

Spenningssøking og  
risikotaking 
Holdninger og motiv 
Selvhevdelse
Gruppepress
Rusmidler 
Livsmål og verdier

Personlige vurderings-,  
reaksjons- og 
handlingstendenser/
mønster i ulike 
situasjoner.

Strategisk nivå
Valg og forhold 
knyttet til 
reiser/turer

Reisemåte, reisetidspunkt, 
reisetid og kjørerute
Hensikt og motiv for turen
Nødvendighet
Tretthet, rusmidler
Gruppepress m.v.            

Tid og tidspunkt
Tretthet
Ruspåvirkning
Personlige motiver
Passasjerer
Type tur

Innsikt i og bevissthet 
om:
Personlig evne til å 
planlegge, personlige 
motiver og mål for 
kjøringen        

Taktiske nivå
Valg og kjøremåter 
i  trafikale 
situasjoner

Generell regel- og 
trafikkunnskap
Generelle trafikale 
ferdigheter 
Sikkerhetsmarginer
Risiko i trafikken

Mangelfulle trafikale 
kunnskaper og 
ferdigheter 
Regelbrudd
Vanskelige forhold 
Risikoforståelse

Innsikt i og bevissthet 
om egen:
Regelkunnskap
Kjørestil 
Selvstendighet, risiko-
persepsjon, forståelse          

Manøvrerings nivå
Manøvrering 
av kjøretøyet

Grunnleggende tekniske 
ferdigheter 
Kjøretøykontroll og 
kunnskaper om kjøretøyets 
egenskaper og virkemåte, 
fysiske lover m.m.

Mangelfulle kunnskaper 
og ferdigheter. Liten 
grad av automatisering 
Kjøretøyegenskaper 
Friksjonsforhold m.m.  

Bevissthet om egne 
sterke og svake sider 
når det gjelder: 
Teknisk kjøreferdighet 
Kjøretøykunnskap og 
kontroll, fysiske lover  

Kunnskaper og 
ferdigheter

Risikoøkende 
faktorer

Selvvurdering og 
selvinnsikt 
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egne 

styrker og 
utfordringer
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