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Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet



Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter valgfaget trafikk- og bilføreropplæring.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen 
til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og
i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som
overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger.
Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 14. juli 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

De fleste elevene i videregående skole er inne i en periode der de er opptatt av å erverve fører-kortet, og har mye av oppmerksomheten rettet mot bilføreropplæringen. Derfor er det også naturlig at skolen utnytter dette engasjementet. Dessuten preger trafikken i stadig større grad
barn og unges oppvekstmiljø.

Valgfaget trafikk- og bilføreropplæring består av flere emner, der både det menneskelige, det kjøretekniske og det biltekniske aspektet er sentralt. I tillegg blir det fokusert på både akutt og skadeforebyggende førstehjelp. Dette er viktig for å redde liv og for å begrense skadeomfanget ved ulykker. Det er bevist at mange liv kunne ha vært spart dersom førstemann på et skadested hadde behersket akutt førstehjelp. Videre er holdningsskapende arbeid viktig. De generelle holdningene til atferd vil også prege trafikkatferden, samtidig som trafikkatferd vil kunne forsterke generelle, bestemte holdninger og påvirke miljøet. Skal elevene få et bevisst forhold til sin egen atferd i trafikken, må de få anledning til å drøfte spørsmålene med andre elever.

I tillegg til det obligatoriske teoristoffet til bilføreropplæringen - og eventuell utdyping av dette - vil valgfaget også gi innsikt i aktuelle problemstillinger om samfunnsutvikling, transport og miljø. Her kan elevene selv hente kunnskap og erfaringer fra lokalsamfunnet, og utnytte lokal fagkompetanse i arbeidet.

I henhold til Normalplan for føreropplæring klasse B bør teori og praksis integreres. Den enkelte skolen kan følge etablert praksis om at teori gjennomføres i skole, og at kjøretreningen tas parallelt med dette. Valgfagsordningen gjør det mulig å øke tidsforbruket på utvalgte emner, sammenlignet med hva en har anledning til i den tradisjonelle bilføreropplæringen. Dermed kan en også i sterkere grad dra veksler på de erfaringer og synspunkter elevene selv sitter inne med, og bruke dette aktivt i arbeidet med de enkelte tema.

Valgfaget gir også mulighet til å anskueliggjøre tema fra andre fag. Trafikk er et tema av tverr-
faglig karakter, og flere av emnene i valgfaget egner seg godt som utgangspunkt for prosjekt-
arbeid - alene eller sammen med andre.

Etter endt opplæring skal elevene tilfredsstille kravene til teoretisk del av førerprøven for bil klasse B etter gjeldende forskrifter. De må imidlertid gå opp til full offentlig førerprøve.

1.2	Innhold

Faget består av 75 årstimer (gjennomsnittlig 2 uketimer) og utgjør én modul.






Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for valgfaget

Elevene skal

	tilfredsstille kravene til teoretisk del av førerprøven for bil klasse B etter gjeldende lover og forskrifter

	kunne drøfte hvilke muligheter og begrensninger mennesker har når det gjelder å fungere i trafikken

	kunne gjøre rede for den betydning kjøretøyets tekniske stand har for trafikksikkerhet og miljø, og kunne forklare behovet for kontinuerlig kontroll og ettersyn

	kunne gjøre rede for de anlegg og innretninger som finnes i eller ved vegen, og kjenne til nødvendige begreper om det fysiske vegmiljøet

	tilstrebe en sosial kompetanse som medvirker til ansvarlig atferd overfor samfunn, medmennesker og livsmiljø

	kunne forklare hvorfor trafikkavvikling og trafikksikkerhet forutsetter sosial samhandling, samt betydningen av å ta hensyn også til miljø og omgivelser

	være klar over kjøringens risiko, og vise vilje til å unngå trafikksituasjoner som erfarings-messig skaper ulykker

	kunne yte førstehjelp ved ulykker og kunne iverksette aktuelle tiltak

	kunne gjøre rede for hvilket ansvar som er knyttet til bilbruk og kjenne til reaksjoner av forvaltnings- og strafferettslig karakter

	kunne sette mål for, planlegge og gjennomføre sitt arbeid med faget, alene og sammen med andre

	vise gode arbeidsvaner og engasjement i arbeidet med faget

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi








2.2	Mennesket i trafikken


Mål 1
Elevene skal kunne forklare de muligheter og begrensninger ulike mennesker har mht å løse de oppgaver de stilles overfor i trafikken på en sikker måte

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare kjøreprosessen og drøfte hvilken betydning de ulike elementene har for sikker bilkjøring

1b	kunne gjøre rede for faktorer som påvirker kjøreatferd og prestasjonsevne, vite hvordan bilføreren kan motvirke negative virkninger av disse og vurdere når det eventuelt er riktig å avstå fra bilkjøring

1c	kunne beskrive ulike trafikantgruppers særtrekk, forklare mulige interessekonflikter mellom disse og gjøre rede for hvordan bilføreren kan bidra til å redusere disse konfliktene

1d	kunne drøfte forholdet mellom trafikkens krav og menneskets kapasitet, herunder helse og førlighet

1e	kunne forklare hvorfor opplæring og erfaringsmengde er av avgjørende betydning for korrekte valg av handlinger i trafikken

1f	kunne gjøre rede for hvorfor ungdommens spesielle egenskaper, interesser, holdninger og mangel på erfaring gjør nettopp ungdommen til en spesielt ulykkesutsatt trafikantgruppe



2.3	Bilens tekniske oppbygning, virkemåte og vedlikehold


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for de viktigste trafikksikkerhetsmessige og miljømessige komponentene i bilens oppbygning, samt kunne forklare betydningen av å kunne kontrollere bilens tekniske stand i henhold til gjeldende forskrifter. De skal også kunne forstå nødvendigheten av vedlikehold

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne nevne avgasser fra en forbrenningsmotor som er giftige, og kunne forklare hvordan en bilfører kan redusere skadelige gassutslipp mest mulig gjennom vedlikehold og bruksmåte

1b	kunne liste opp hvilke opplysninger vognkortet gir om bilen
1c	kunne beskrive og gjennomføre sikkerhetskontroll av bremser, styring, lys, hjul og dekk på en stillestående bil

1d	kunne beskrive kontroll av følgende funksjoner på bilen under kjøring:
	- bremsevirkning
	- skjevtrekk fotbrems
	- retningsstabilitet
	- selvoppretting
	- sjekk av kontrollamper og instrumenter

1e	kunne forklare årsaken til lavt bremsevæskenivå og lav bremsepedal, årsaken til at varsel-lampe for 2-krets bremsesystem kan begynne å lyse, og årsaken til at bremsevirkningen kan påvirkes av langvarig bremsing og kjøring på veg med vann

1f	kunne forklare hvorfor dårlige støtdempere, feilaktig lasting av bil og tilhenger samt feil-aktig lufttrykk i dekkene kan påvirke bilens retningsstabilitet og styringsegenskaper

1g	kunne forklare hvorfor endring av kjøretøyet i forhold til typegodkjenning kan endre bilens kjøreegenskaper og sikkerhet, og kjenne til mulige strafferettslige og forsikringsmessige konsekvenser

1h	kunne gjengi bestemmelsene om dekkslitasje (mønsterdybde), om at dekk på samme aksel skal ha tilnærmet samme egenskaper, og om at bilfører alltid plikter å sikre hjulene mot å gli

1i	kunne gjøre rede for farene ved å kjøre med slitte dekk

1j	kunne gjøre rede for påbudt lysutstyr og tillatt ekstra lysutstyr på bil samt tillatt farge på dette

1k	kunne gjøre rede for blendingsfare ved baklasting av bil, betjening av førerplassmontert lysjusteringsutstyr og betjening av ventilasjonsanlegget slik at maksimal defrostervirkning oppnås










2.4	Veg og vegmiljø


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for korrekt trafikantatferd i forhold til det fysiske vegmiljøet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne definere og beskrive begrepene veg, kjørebane, kjørefelt, vegkryss, rabatt, sperre-område, busslomme, felt for fartsøkning og fartsreduksjon, vegens skulder, gang- og sykkelbane og gang- og sykkelveg

1b	kjenne til betydningen av skilting (ulike skiltgrupper), vegoppmerking, lyssignaler, politiets tegn, skolepatruljens tegn og myndighetspyramiden

1c	kjenne til at våre naboland har vegoppmerking som er ulik den norske

1d	kjenne til hovedbestemmelsene i vegtrafikkloven og betegnelsene på regler og forskrifter loven hjemler, og anvendelsesområdene for vegtrafikkloven og trafikkreglene



2.5	Atferd i trafikken


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for og begrunne samfunnets krav til risikoreduserende trafikantatferd. Elevene skal videre dokumentere innsikt i og forståelse av hva som er korrekt atferd i trafikken

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til §3 i vegtrafikkloven og gjøre rede for denne bestemmelsens betydning som grunnlag for riktig atferd i trafikken

1b	kunne forklare hvordan synet brukes på en systematisk måte under kjøring, og hvordan evnen til å oppfatte endres ved økende fart

1c	kunne beskrive og gjøre rede for mest mulig hensynsfull og effektiv bruk av grunnleggende elementer i kommunikasjonen med medtrafikanter så som tegn, signaler, plassering og fartsavpassing

1d	kunne gjøre rede for fartsavpassingens betydning for riktig og sikker atferd i trafikken


1e	kunne definere begrepet bevegelsesenergi, og kunne forklare den betydningen denne har for bremsestrekning og sidekrefter i sving

1f	kunne definere begrepet veggrep og gjøre rede for de forhold som bestemmer veggrepets størrelse

1g	kunne gjøre rede for begrepene reaksjonslengde, bremselengde og stopplengde

1h	kunne angi korrekt sikkerhetsmessig hastighet i gitte situasjoner

1i	kunne gjøre rede for hovedregelen om kjøretøyets plassering på vegen

1j	kunne forklare reglene for hvordan ulike trafikanter som har kryssende eller sammen-fallende kurs, skal forholde seg til hverandre

1k	kunne gjøre rede for forhold som vanskeliggjør bedømmelse av vikeplikt, forklare behovet for riktige sikkerhetsmarginer og beskrive mulige konsekvenser av ikke å overholde vikeplikten

1l	kunne gjøre rede for de faremomentene som kan oppstå ved rygging, og hvilke særlige plikter som gjelder for den som rygger eller vender

1m	kunne forklare hovedregelen for stans og parkering



2.6	Kompliserte og risikofylte situasjoner


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for hvilke situasjoner som lett fører til trafikkulykker, kunne bedømme risikoen i situasjonene, forklare hvordan situasjonene kan unngås, og hva som kan bli konsekvensene av en eventuell ulykke

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beskrive viktige forutsetninger for å kjøre med lav risiko

1b	kunne angi fordelingen av ulike trafikkulykker og mulige årsaker til ulykkene

1c	kunne gjøre rede for bilførerens reduserte synsmuligheter i mørke og kunne forklare korrekt lysbruk i forskjellige situasjoner

1d	kunne beskrive farene ved kjøring på glatt føre og angi riktig kjøreatferd

1e	kunne gjøre rede for spesielle faremomenter som eksisterer ved jernbaneplanovergang og gjøre rede for korrekt bilføreratferd ved passering
1f	kunne gjøre rede for forskjellen mellom motorveg og annen (flerfelts) landeveg, nevne særlige forbud som gjelder på motorveg og angi betydningen av skilt som varsler motor-veg klasse A og B, inn- og utkjøring, samt korrekt atferd i forhold til vegskilt

1g	kunne beskrive korrekt bilføreratferd ved framkjøring mot, kryssing av, innkjøring på og utkjøring fra forkjørsveg utenfor tettbygd strøk, herunder bruk av fartsøkningsfelt og fartsreduksjonsfelt

1h	kunne angi vanlige feil ved avstands- og fartsbedømmelse og andre relevante risikofaktorer knyttet til utkjøring på forkjørsveg og vite hvordan en kan ta hensyn til disse

1i	kunne angi de vanligste ulykkestypene ved kurvekjøring, forklare årsakene til disse og hvordan de selv vil kjøre for å unngå slike ulykker

1j	kunne angi hvilke plikter den forbikjørende og den forbikjørte er pålagt, og hvordan en eventuell møtende bil spiller inn

1k	kunne gjøre rede for de faktorene som bestemmer forbikjøringsstrekningen og risiko-faktorer ved feilberegning



2.7	Bilføreransvaret


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for hvilket ansvar som påhviler en bilfører/bileier i henhold til gjeldende lover og forskrifter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til de krav myndighetene setter for de som vil skaffe seg førerkort

1b	kjenne til hvilke regler som gjelder for øvingskjøring

1c	kjenne til de ulike førerkortklassene og vite hvilke kjøretøyer som kan føres med førerkort klasse B

1d	kunne gjøre rede for hvilke plikter som er forbundet med registrering av bil, og hvilke opplysnings- og fremvisningsplikter bileieren har

1e	kunne gjøre rede for at den som bruker en bil, er ansvarlig for at den er registrert, har gyldig trafikkforsikring, er forsvarlig og forskriftsmessig lastet, at nødvendige dokumenter og utstyr er med under kjøring, og at barn er forskriftsmessig sikret



1f	kunne gjøre rede for bestemmelsene som forbyr bilkjøring hvis man er påvirket av alkohol, har inntatt berusende eller bedøvende midler eller er syk, svekket eller trett, og vite hvilke konsekvenser dette kan få

1g	kunne forklare hva som menes med objektivt og subjektivt ansvar ved personskade

1h	kunne beskrive ulike former for forsikring av motorvogn, hvilke erstatninger som ytes, og hvilke skader som faller utenom

1i	kunne gjøre rede for at brudd på gjeldende lover, forskrifter, trafikkregler og andre bestemmelser kan føre til forvaltningsmessige og strafferettslige reaksjoner fra samfunnets side

1j	kunne gjøre rede for plikter som gjelder for de som er innblandet i trafikkuhell, eller som kommer til et ulykkessted, og hvilke tiltak som må iverksettes på stedet, herunder kunne fylle ut skademeldingsskjema

1k	kunne gjøre rede for hvordan man skal opptre når kjøretøy med farlig gods har forulykket



2.8	Samfunnsutvikling, transportbehov og miljø


Mål 1
Elevene skal kunne gjøre rede for hovedtrekk og utviklingslinjer innen norsk samferdsel samt gjøre rede for sammenhengen mellom samfunnsutvikling, transportbehov og miljø. Elevene skal også kunne se trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet i forhold til ulike interessekonflikter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til de samfunns- og miljømessige konsekvensene av norsk topografi, bosettings-mønster og næringsgrunnlag

1b	kunne gjøre rede for trafikk- og miljøproblemer i byområder sett i forhold til byplanlegging og arealdisponering

1c	kunne beskrive interessekonflikter mellom forskjellige brukere av ulike transportmidler og kunne drøfte trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet i forhold til disse interesse-konfliktene

1d	kunne gjøre rede for hvilke miljøproblemer transport i luften, til vanns, på jernbane og på veg skaper på globalt nivå og foreslå lokale tiltak

1e	kunne gjøre rede for sammenhengen mellom trafikksikkerhet og miljø

1f	kunne gjøre rede for omfanget av og de viktigste årsakene til trafikkulykker og kjenne til de menneskelige og samfunnsmessige konsekvenser av dette



2.9	Førstehjelp


Mål 1
Elevene skal kunne skaffe seg oversikt over ulykkessituasjonen og kunne prioritere
og utføre nødvendige tiltak

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne sikre skadestedet slik at faresituasjoner ikke oppstår

1b	kunne anslå skadeomfanget og kunne iverksette nødvendige tiltak for å redde bevisstløse personer, spesielt med tanke på frie luftveier og stabilt sideleie

1c	kunne foreta korrekt varsling


Mål 2
Elevene skal kunne utføre livreddende og skadebegrensende førstehjelp

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utføre hjerte- og lungeredning

2b	kunne forebygge og gjenkjenne sirkulasjonssvikt

2c	kunne stanse store blødninger

2d	kunne gjenkjenne og behandle sår- og brannskader

2e	kunne stabilisere personer ved mistanke om nakke-, rygg- og bruddskader

2f	ha kjennskap til mental førstehjelp







Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

		å informere elevene, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt elevene er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle elevene
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse elevene har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevenes helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at elevene fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i terminkarakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.




Vedlegg 1


Vurdering i valgfaget trafikk- og bilføreropplæring.



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i faget.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

Elevene kan trekkes ut til en muntlig eller skriftlig/muntlig eksamen i faget.








Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

