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Titel: Faglæreruddannelse i –  
 Defensiv kørsel, aggression og mørkekørsel. 

 
Varighed: 2,0 dag. 
 
 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 
 
Deltageren kan reagere hensigtsmæssigt ved forhindringer i mørke (med begrænset syns-
felt). 
Deltageren får indsigt i faktorer som kan udløse vej vrede og de specielle forhold ved at 
arbejde om natten ved f.eks. natdistribution.  
Deltageren bliver bevidst om at chauffører har de nødvendige forudsætninger for at rea-
gere og køre hensigtsmæssigt, herunder trafiksikkert og energirigtigt. 
 
Hvad kan man evt. nå hvis der køres 80 km/t. i mørke? 
Det er vigtigt at chauffører reagerere hensigtsmæssigt ved kørsel ind i og i tunnel. 
 
Undervisningsformer: 
 
Teoriundervisning:  
Den teoretiske undervisning består af en gennemgang af mål for relevant arbejdsmarkeds-
uddannelse, og i særdeleshed emner som: 
 
− Informationssøgning omkring omfanget af vej vrede (Road rage), ulykkesrisiko ved 

kørsel i mørke samt ved kørsel i tunnel. 
 

− Risikoen ved at køre i mørke samt muligheder for at mindste ulykkesrisikoen. 
 

-    Psykologi omkring aggression. 
 
-    Optimering af køreteknik i mørke. 

 
Emner gennemgås under anvendelse af særligt fremstillet undervisningsmateriale samt re-
levante materialer fra TUR forlag, www.Bar-transport.dk m.fl. Undervisningen gennemfø-
res under hensyn til, at en aktiv involvering af deltagerne gennem diskussion og debat er 
både ønskelig og nødvendig. 
 
Case-baseret undervisning: 
Kan med fordel indgå. Hvor problemstillinger vedrørende specifikke forhold i undervis-
ningssituationen forfølges, med fokus på løsning af forskellige problemstillinger. 
 
 
 
 
 

http://www.bar-transport.dk/
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Praktiske øvelser. 
Der trænes mørkekørsel – og optimering i praksis dels på køreteknisk anlæg samt det al-
mindelige vejnet. 
På anlægget trænes reaktion med opstillede reaktionsøvelser. 
 
Undervisningsmateriel/udstyr: 
Kursuslederen skal have følgende til rådighed: 

a) Kursuslederen udarbejder vejledende lektionsplan  
b) Egne fremstillede UV-materialer  
c) Relevant lovstof og samt evt. materiale 
d) Teorilokale med projektor, netadgang mv. 
e) Køretøjer til praktiske øvelser. 

 
 
Inspiration til kildemateriale: 

- Fagbøger fra TUR forlag 
 
 

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: 

-Defensiv kørsel, aggression og mørkekørsel. 
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