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Titel:          Faglæreruddannelse –  
 Køreteknik, opmærksomhed og distraktion. 

 
Varighed: 2,0 dage. 
 
 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 
 
Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til ulykkesstatistik og trafikulykkestyper (sær-
ligt hvor store køretøjer er indblandet) og de menneskelige og økonomiske følger af ulyk-
ker medvirke til forebyggelse af ulykker i virksomheden.  

Deltageren har en forståelse af præmisserne for opmærksomheden i relation til trafiksik-
ker kørsel. 

Deltageren har indsigt i hvordan mulighederne er for at illustrere, hvorledes distraktion 
kan måles, vurderes og formidles. 

Deltageren kan efter kurset tilrettelægge formelle kurser, der specifikt omhandler op-
mærksomhedens betydning for køreevnen og trafiksikkerhed. 

 
Undervisningsformer: 
 
Teoriundervisning:  
Den teoretiske undervisning består af en gennemgang af mål for relevant arbejdsmarkeds-
uddannelse, og i særdeleshed emner som: 
 
− Informationssøgning efter viden om årsagen til de ulykker, der typisk forekommer i tra-

fikken med store køretøjer og omkostningerne ved disse. 
 

− Trafikpsykologi. 
   

− Opmærksomhed i trafikken. 
 

− Distraktioner, hvilke, hvor, hvordan- den menneskelige faktor. 
 

− Hvordan kan emnet formidles. 
 

 
 

 
Emner gennemgås under anvendelse af særligt fremstillet undervisningsmateriale samt re-
levante materialer fra TUR forlag, www.Bar-transport.dk m.fl.  
Undervisningen gennemføres under hensyn til, at en aktiv involvering af deltagerne gen-
nem diskussion og debat er både ønskelig og nødvendig. 
 

http://www.bar-transport.dk/
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Praktisk undervisning på lukket øvelsesområde/køreteknisk anlæg: 
Bør indgå med flere typer af store køretøjer, som i de forskellige opstillede øvelser gen-
nemkøres hvor der arbejdes aktivt med at skabe distraktioner for deltagerne samt øve 
korrekte og hensigtsmæssig reaktion. 
 
 
Case-baseret undervisning: 
Kan med fordel indgå. Hvor problemstillinger vedrørende specifikke forhold forfølges, med 
fokus på løsning af forskellige problemstillinger der naturligt vil være omkring formidlingen 
af et svært emne. 
 
Undervisningsmateriel/udstyr: 
Kursuslederen skal have følgende til rådighed: 
 

a. Kursuslederen udarbejder vejledende lektionsplan  
b. Egne fremstillede UV-materialer  
c. Teorilokale med projektor, netadgang mv. 
d. Busser/lastbiler/personbiler til praktiske øvelser. 
e. Lukket øvelsesplads/køreteknisk anlæg. 

 
 

 
Inspiration til kildemateriale: 

- Fagbøger fra TUR forlag 
- Vejdirektoratet statistikbank. 

 
 

Varighed: 
Kurset har en varighed på 2 dage.  
 
Afholdelsesformer: 
Kurset kan gennemføres som: 

− Sammenhængende kursus i dagtimerne 
 
Interne undervisere 
Uddannelsen varetages af faglærere på erhvervsskoler og AMU centre med indgående 
kendskab til transport generelt, og omhandlede fagområde specifikt. 
 
Deltagerkvalifikationer: 
Deltagere skal/bør have bredt kendskab til transport, eksempelvis erhvervet gennem flere 
års erfaring som chauffør eller faglærer. 
 
Uddannelsen retter sig mod undervisning på flg. arbejdsmarkedsuddannelse: 

- Køreteknik, opmærksomhed og distraktion. 
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