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F O R O R D
Nærværende udkast til undervisningsvej- 
ledning er et led i den række vejlednin- 
ger, der udsendes af Folkeskolens Læse- 
plansudvalg på grundlag af forslag til 
lov om folkeskolen af 15. december 
1972, hvor der i § 4, stk. 8 bl. a. anføres:

»Undervisningsministeren fastsætter 
regler om formålet med undervisnin- 
gen i de enkelte fag eller faggrupper 
og udsender vejledende timeforde- 
lingsplaner og læseplaner, jfr. § 16, 
stk. 1.«
Endvidere henvises til lovforslagets 

§ 9.
Udsendelsen markerer tillige en ajour- 

føring i overensstemmelse med den ud- 
vikling, der har fundet sted inden for det 
pågældende område, siden den sidste vej- 
ledning blev udsendt.

Udvalget ønsker at præcisere, at dette 
udkast sammen med de øvrige udkast til 
vejledninger i første række har til formål 
at danne grundlag for fortsatte drøftel- 
ser omkring indholdet og tilrettelæggelsen 
af folkeskolens undervisning og således 
ikke kan være udgangspunkt for en gene- 
rel revision af de lokale undervisnings- 
planer, så længe der ikke er taget poli- 
tisk stilling til det fremtidige lovgrund- 
lag. Indholdet i udkastet vil dog forment- 
lig tillige inden for de gældende under- 
visningsplaners rammer kunne virke in- 
spirerende for undervisningen.

Vejledningen er udarbejdet af læse- 
plansudvalgets fagudvalg nr. 4, der har 
haft følgende sammensætning:

Overlærer Kaj Varming, Fredericia 
(formand)

Professor Kjeld Winding, Danmarks 
Lærerhøjskole
Lærer Gunnar Hansen, Vissenbjerg
Fagkonsulent Arne Sloth Carlsen, di- 
rektoratet for folkeskolen, folkeoplys- 
ning, seminarier m. v. (sekretær)
Fagudvalget har benyttet materiale fra 

og samarbejdet med Skolefærdselsudval- 
gets underudvalg vedrørende skolernes 
færdselsundervisning, der har følgende 
sammensætning:

Undervisningsinspektør A. Søgård Jør- 
gensen
Skoleinspektør Felix Clausen
Viceskoledirektør Tom Frederiksen
Kontorchef Hans Jørgen Johansen
Politiassistent Viggo Kirk
Overlærer Ellen Knudsen
Lærer Ole Sørensen
Fuldmægtig Henrik Helsted (sekre- 
tær)
Vejledningen har – i den udstrækning, 

det har været muligt – været forelagt til 
udtalelse og til åben drøftelse i fagligt 
interesserede kredse og er herefter af fag- 
udvalget indstillet til godkendelse i læse- 
plansudvalget.

Her er forslaget blevet gennemdrøftet 
på ny og er – efter enkelte ændringer – i 
den nu foreliggende form tiltrådt af Fol- 
keskolens Læseplansudvalg som dette 
udvalgs udkast til undervisningsvejled- 
ning for det omhandlede område i folke- 
skolen.

Folkeskolens Læseplansudvalg,
juni 1974.

Hans Jensen.
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Formål 1

Skolens færdselslære har til formål:
at give eleverne kendskab til og forstå- 
else af de farer og vanskeligheder, de 
stilles over for i trafikken, samt at give 
dem viden om de færdselsregler og an- 
visninger, der er af betydning i denne 
forbindelse;

at udvikle elevernes færdighed i at be- 
dømme trafikken og opøve dem i at fær- 
des sikkert;

at bidrage til, at eleverne bliver opmærk- 
somme og hensynsfulde trafikanter.

1.1. Bemærkninger til 
formålet
Det er en udbredt opfattelse, at færdsels- 
ulykkerne først og fremmest undgås ved, 
at trafikanterne er fuldt fortrolige med 
færdselsreglerne og nøje overholder dem. 
Ulykkesforskningen og færdselspsykolo- 
giske undersøgelser har imidlertid vist, at de 
menneskelige fejlhandlinger, der fø-

rer til ulykkerne, ikke så meget beror 
på uvidenhed om færdselsreglerne eller 
manglende vilje til at overholde dem 
som på en mangelfuld viden om de fak- 
tisk forekommende og stærkt varierede 
faremomenter, der i færdselsloven kun 
beskrives på en stærkt forenklet og gene- 
raliserende måde.

Ved en tidssvarende færdselslære er 
det nødvendigt at skelne mellem de nor- 
mer, som er udtrykt i færdselslovens be- 
stemmelser, og de reelle farer, som er til 
stede i den daglige trafik.

Målet er således ikke begrænset til 
kun at lære eleverne indholdet af færd- 
selsreglerne, men sigter videre mod at 
udvikle elevernes færdselssans, d.v.s. 
vænne dem til en hensigtsmæssig ad- 
færd, der bygger på kundskab om færd- 
selspartnere, køretøjer, veje og tidspunk- 
ter, bevægelse og manøvrer samt færd- 
selstaktik set ud fra forskellige trafikan- 
ters synspunkt.
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Indhold og omfang 2

Færdselslære er ikke et selvstændigt 
fag, men undervisningen skal tilrettelæg- 
ges som et led i den almindelige under- 
visning i folkeskolen.

Færdselslære bør indgå som en del af 
klasselærerens opgave. Dog kan dele af 
undervisningen henlægges til andre lære- 
res fag, hvor de naturligt hører hjemme.

2.1. Børnehaveklasser og 
1. - 2. klassetrin
Den grundlæggende færdselsundervis- 
ning må først og fremmest sigte mod at 
gøre børnene fortrolige med gå- og cyk- 
lereglerne, give dem øvelse i at forudse 
andre trafikanters adfærd ud fra bedøm- 
melse af deres alder, opmærksomheds- 
grad og hensigt og give dem øvelse i at 
bedømme de kørendes hastighed og be- 
vægelsesretning.

Undervisningen bør i størst mulig ud- 
strækning ledsages af praktiske øvelser 
og iagttagelse af trafikken. Som øvelses- 
plads bør foruden klasseværelset også 
skolegården tages i anvendelse. Senere, 
når nogen sikkerhed er opnået, bør træ- 
ningen fortsætte på veje og gader i sko- 
lens umiddelbare nærhed. Det vil være

nødvendigt, at denne træning foretages 
med mindre grupper børn.

2.2. 3. - 5. klassetrin
På disse klassetrin uddybes kendskabet 
til færdselsreglerne og til de forhold, 
som spiller en rolle for ulykkers opståen. 
Der lægges særlig vægt på øvelse i at 
forudse andre trafikanters fejl, at re- 
agere hensigtsmæssigt over for disse, at 
bedømme faremomenter i det umiddel- 
bare vejbillede og have øje for trafikkens 
forskellige karakter på forskellige tider 
af døgnet, ugen og året. I tilknytning til 
cyklereglerne behandles endvidere sam- 
menhængen mellem synsretning og be- 
vægelse samt faremomenterne ved de 
manøvrer, hvor der skal tages hensyn til 
andre trafikanters hastighed og bevægel- 
sesretning.

Alle færdselsregler og anvisninger 
vedrørende fodgængere og cyklister skal 
være behandlet med udgangen af 5. klas- 
setrin.

2.3. 6. - 7. klassetrin
På disse klassetrin vedligeholdes det tid- 
ligere indlærte stof. Under repetitionen
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gøres det eleverne klart, at færdselslo- 
vens bestemmelser kun i grove træk kan 
angive måden at forholde sig på i for- 
skellige færdselssituationer. Det, der ka- 
rakteriserer en god trafikant, er ikke blot 
lovlydighed og færdselssikker gå- og kø- 
restil, men også evnen til at være agtpå- 
givende over for farer og selv undgå at 
blive et faremoment.

Det anbefales at afholde cyklistprøver 
på 6. klassetrin.

Mod slutningen af 7. klassetrin vil det 
være hensigtsmæssigt at forberede ele- 
verne på knallertkørslens problemer, 
blandt andet ved arbejde med de særlige 
regler for knallertkørsel. Det fremhæ- 
ves, at det tidligere lærte stof også har 
betydning for knallertkørere, men mange 
færdselssituationer skal bedømmes på en 
anden måde, fordi man som motoriseret 
trafikant har andre orienterings- og ma- 
nøvremuligheder.

2.4. 8. - 9. klassetrin
På disse klassetrin gøres det eleverne 
klart, at færdselslære er et emne, man 
ikke når til en egentlig afslutning med i 
skolen. Nye farer og vanskeligheder vil 
opstå, når man skifter fra cykel til knal- 
lert og videre til motorcykel og bil, og 
den almindelige udvikling i trafikken vil 
ligeledes ændre vilkårene.

Eleverne bør have et vist kendskab til 
samfundsmæssige problemer i forbin- 
delse med færdsel og orienteres om 
måden, hvorpå samfundet har organise- 
ret arbejdet for færdselssikkerheden (lov- 
givning, politi, retsvæsen, ulykkesfor- 
sikring, vejbygning, bilinspektion, færd- 
selsundervisnin og færdselspropaganda 
m. v.). Her er der mulighed for en nær 
tilknytning til faget samtidsorientering.
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3 Samarbejde

3.1. Samarbejde med 
hjemmet
Skolens færdselsundervisning og øvrige 
bestræbelser for børnenes trafiksikker- 
hed er et af de områder, hvor man kan 
påregne den mest levende interesse fra 
hjemmets side. Denne interesse bør ud- 
nyttes til at inddrage forældrene aktivt i 
arbejdet for at fremme færdselssikkerhe- 
den.

Skolen bør således knytte kontakt 
med hjemmene ved skolegangens påbe- 
gyndelse, når det gælder vejen til og fra 
skole. Dette kan ske, når børnene ind- 
skrives i skolen eller på den første skole- 
dag, ved at skolen udleverer et materi- 
ale, der bør omfatte almene henstillinger 
til forældrene, f. eks. som at sørge for, at 
børnene har rimelig tid til at nå skolen, 
og at de følger en bestemt skolevej. 
Denne kan eventuelt i materialet angives 
for det enkelte barn.

Tillige bør materialet pege på særlige 
lokale forhold af betydning for børnenes 
sikkerhed.

Ved forældremøder og på anden måde 
bør der gives forældrene løbende infor-

mation om, hvordan de vil kunne støtte 
undervisningen, når det gælder børnenes 
færden i trafikken omkring hjemmet og i 
andre områder, hvor børnene jævnligt 
kommer.

Endelig bør forældrene informeres om 
skolepatruljeordningen og om afholdel- 
sen af gåprøver og cyklistprøver. Hvor 
det er hensigtsmæssigt, kan forældrene 
yderligere opfordres til at medvirke ak- 
tivt herved.

3.2. Samarbejde med 
politiet
Ansvaret for færdselslære påhviler sko- 
len. Det er imidlertid af stor betydning, 
at skolen samarbejder med politiet om 
undervisningens tilrettelæggelse og gen- 
nemførelse.

Efter de retningslinier, der er udsendt til 
politimyndighederne, kan politiet yde 
bistand ved den praktiske del af under- 
visningen (iagttagelse af trafikken, de- 
monstration af færdselssituationer m.v.). 
Herudover kan politiet i rimeligt omfang 
deltage i færdselslære i klasserne, f. eks.
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således at hver klasse så vidt muligt en 
gang om året modtager instruktion fra 
politiet i tilknytning til det stof, der gen- 
nemgås i årets løb.

Politiet medvirker tillige ved opret- 
telse af og tilsyn med skolepatruljer og 
ved afholdelse af cyklistprøver samt 
eventuelt gåprøver.

3.3. Samarbejde med Rådet 
for Større Færdselssikkerhed
Rådet for Større Færdselssikkerhed ud- 
arbejder en serie hjælpemidler til sko- 
lens færdselslære, og det står til rådighed 
med vejledning vedrørende den prakti- 
ske gennemførelse af færdselslære.

11






