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Undervisningslære

© Olsens trafikskole
v/Michael Olsen

Undervisningsmateriale til brug for undervisning af kørelæreraspiranter på Storkøbenhavns 
kørelærerskole.
Materialet tilhører EasyDrive.dk og er alene til brug for kørelærerskolens aspiranter og må printes 
til aspirantens eget brug i forbindelse med kørelæreruddannelsen.
Videregivelse af materialerne er ikke tilladt.

Undervisningslære

Delmål i forbindelse med kørelæreruddannelsen
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Undervisningslære for 
kørelærere

• Læreprocessen
• Læringsområder og –principper
• Undervisningsformer
• Lærestof og hjælpemidler
• Undervisningens forberedelse
• Undervisningens gennemførelse
• Læreren
• Evaluering

Undervisningslære

Agenda
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Lærerprocessen

• Læring

Undervisningslære

Læring:

- Læringsprocessen kan defineres som: Relativt varige ændringer i adfærd 
forårsaget af erfaring og øvelse.

- Forstås som: Handlinger, sproglige ytringer og udtryksbevægelser.

- Ændringen i adfærd skal være måleligt eller kunne registreres.
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Lærerprocessen

• Læring
• Behov

Undervisningslære

Behov:

- Uden behov for at lære, lærer eleven praktisk talt intet.
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Lærerprocessen

• Læring
• Behov
• Motivation

Undervisningslære

Motivation:

- Motivation skal helst være positiv, man skal have lyst til at lære

- Læreren ansvarlig for at skabe en positiv motivation, gerne gennem historier

- Brug af hjælpemidler, diskussioner og små opgaver

- Ros undervejs for at bevare motivationen (ros-ris-ros)

- Pauser
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Lærerprocessen

• Læring
• Behov
• Motivation
• Læringens forløb

Undervisningslære

Læringens forløb:

- Læringsforløbet er ikke konstant, det flader ud undervejs

- Kan skyldes manglende motivation, kedsomhed, behov for fornyet instruktion 
osv.

- Udefra kommende årsager, f.eks. personlige problemer og lign.
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Lærerprocessen

• Læring
• Behov
• Motivation
• Læringens forløb
• Beholdning

Undervisningslære

Beholdning:

- Glemselskurven er størst lige efter indlæring, derefter flader den ud.

- Forstyrrelsesteorien – f.eks. anden indlæring der ligner kan forlænge 
indlæringstiden
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Lærerprocessen

• Læring
• Behov
• Motivation
• Læringens forløb
• Beholdning
• Overindlæring

Undervisningslære

Overindlæring:

-Visse forhold er vigtige og overlæring kan ske v/f.eks. repetition for at sikre de ikke 
glemmes
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Lærerprocessen

• Læring
• Behov
• Motivation
• Læringens forløb
• Beholdning
• Overindlæring
• Læringsforstyrrelser

Undervisningslære

Læringsforstyrrelser:

- Manglende modenhed

- Manglende interesse

- Manglende viden om egne præstationer (hvis du ikke hører andet kan du regne 
med det er i orden)

- Manglende helhed og sammenhæng i emnet

- Ingen variation

- Dårligt samarbejde mellem lærer og elev (kemi)

- Negativ overføring (emner der ligner hinanden meget må ikke blandes)

- Dårlige træningsvilkår (teorilokale, skolevogn)
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Læringsområder og 
-principper

• Læringsområder

Undervisningslære

Læringsområder:

Viden

- Teoretiske kundskaber

Færdigheder

- Fysiske præstationer

Holdninger

- Påvirke eleven med en positiv holdning og bevidsthed om sit ansvar som bilist
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Læringsområder og 
-principper

• Læringsområder
• Læringsprincipper

Undervisningslære

Læringsprincipper:

Deduktivt princip

- Bygger på regler og fakta, læreren underviser ud fra fakta, og oftest møder man 
en ”Nå-reaktion”

Induktivt princip

- Er lige omvendt (lejrskoleprincippet) og bygger på ”Aha-oplevelser”

- Finder i fællesskab frem til reglerne der anvendes i den videre undervisning.
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Undervisnigsformer

• Foredrag

Undervisningslære

Foredrag: (Deduktiv)

Forelæsning, ofte uden tid og plads til spørgsmål

Stoffet ”afleveres” på kort tid og mange tilhørere, med risiko for passive tilhørere 
med tankeflugt, manglende opmærksomhed og manglende forståelse.

Vigtigt at et foredrag har en fængende indledning og et interessant kernestof der 
følges op ved slutningen af foredraget ved f.eks. at fremhæve nogle pointer fra 
foredraget.
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Undervisnigsformer

• Foredrag
• Samtale

Undervisningslære

Samtale: (induktiv)

To- eller flervejskommunikation hvor eleverne holdes aktive og engagerede

Samtalen fastholder eleverne til emnet og tvinger dem til at deltage ved selv at 
fremkomme med indhold til læringen.

Husk, aldrig besvare egne spørgsmål – bliver kedeligt og eleverne tvinges ikke til at 
deltage – du svarer jo selv.

Spørgsmål der kan besvares med ja/nej skal følges op med et HV-spørgsmål.

Alle deltagerne skal søges inddraget i undervisningen.
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Undervisnigsformer

• Foredrag
• Samtale
• Arbejdsinstruktion

Undervisningslære

Arbejdsinstruktion:

”hands on” – prøv det

Mange lærer bedre ved at prøve teorien af i praksis og køreuddannelsen er i høj 
grad baseret på netop at skulle afprøve og lære at udføre en række forhold fejlfrit i 
trafikken.
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Undervisnigsformer

• Foredrag
• Samtale
• Arbejdsinstruktion
• Gruppearbejde

Undervisningslære

Gruppearbejde:

- Velegnet til stof der skal indlæres til et højt præstationsniveau

- Tidspunkter, hvor eleverne naturligt er trætte

- Stofområder, der specielt kræver forståelse

- Altid et ulige antal i gruppen, ellers kan gruppen komme uden resultater grundet 
uenighed.
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Undervisnigsformer

• Foredrag
• Samtale
• Arbejdsinstruktion
• Gruppearbejde
• Summemøde

Undervisningslære

Summemøde:

- I stedet for gruppearbejde, 2 af gangen bordvis i f.eks. 5 minutter til at løse en 
mindre opgave

- Virker engagerende for de enkelte deltagere og er med til at sikre alle deltager.
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Undervisnigsformer

• Foredrag
• Samtale
• Arbejdsinstruktion
• Gruppearbejde
• Summemøde
• Situationsspil

Undervisningslære

Situationsspil:

- Stille en stol, give eleven et rat og så lade en anden elev ”standse” eleven og 
bede vedkommen…

- Kan være grænseoverskridende for nogle, skal benyttes med forsigtighed.



18

Lærestof og hjælpemidler

• Lærestof

Undervisningslære

Lærestof:

- Love, bekendtgørelser og forskrifter

- Undervisningsplaner, teoribøger og lærervejledninger

- Lydbånd, videobånd og film

- Billeder

- Lærerens personlige erfaringer
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Lærestof og hjælpemidler

• Lærestof
• Perception

Undervisningslære

Perception: (betegnelse for den proces eleven gennemlever under indlæringen

- Syn (visuel ca. 60%)

- Hørelse (auditiv) ca. 35%

- Følelse (motorisk) ca. 5%

- Lugt (olfaktorisk) ca. 1%

- Smag (gutteral) ca. 1%
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Lærestof og hjælpemidler

• Lærestof
• Perception
• Hjælpemidler

Undervisningslære

Hjælpemidler: (gøre undervisningen forståelig, levende, interessant, varieret, 
realistisk, aktiverende)

- Anvendes for at lette indlæringen

Kan opdeles i:

- Funktionsmidler (redskabet, f.eks. bilen)

- Visuelle hjælpemidler (Tavle, billeder, plancher, flipover, projektor og modeller)

- Auditive hjælpemidler (Radio, lydbånd, CD)

- Audiovisuelle hjælpemidler (Videoafspiller og TV)

- Programmeret lærestof (teoribøger og interaktiv undervisning inkl. evaluerende 
prøver)
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Undervisnings forberedelse

• Målbeskrivelse

Undervisningslære

Målbeskrivelse:

Målet for køreuddannelsen er beskrevet i Undervisningsplanen (før 1986 ingen 
klare mål)

- Skal indeholdenden handling, der skal kunne udføres

- De betingelser, hvorunder handlingen skal udføres (også kaldet ydre forhold)

- Kriterium for handlingen (hvor godt den acceptable præsentation skal udføres)
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Undervisnings forberedelse

• Målbeskrivelse
• Elevniveau

Undervisningslære

Elevniveau

- For højt niveau, passende niveau, elevniveau, for lavt niveau

- Udfordringen er at finde det niveau der skal undervises i, og undervises der flere 
på en gang, f.eks. I teorilokalet, skal der ofte undervises på flere niveauer for ikke at 
”miste” en elevs interesse.
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Undervisnings forberedelse

• Målbeskrivelse
• Elevniveau
• Tid til rådighed

Undervisningslære

Tiden der er til rådighed

- Lovens minimuns krav (se lærervejledningen) beskriver hvor meget der skal 
anvendes som et minimum, og elevens behov for undervisning vil oftest ligger over 
minimums kravene og betyder der skal anvendes mere tid før eleven er klar.

Pas derfor på ikke at have en præcis sluttidspunkt for undervisningen af de enkelte 
emner, men har mulighed for at fortsætte undervisningen med det samme eller 
senere.
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Undervisnings forberedelse

• Målbeskrivelse
• Elevniveau
• Tid til rådighed
• Undervisningssted

Undervisningslære

Undervisningssted

Lokaleforhold og hjælpemidler som f.eks. projekter og tavle mv. samt en 
præsentabel og funktionel skolevogn har alt sammen betydning for læringsmiljøet.
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Undervisnings forberedelse

• Målbeskrivelse
• Elevniveau
• Tid til rådighed
• Undervisningssted
• Elevantal

Undervisningslære

Elevantal

Hold med <20 elever, mulighed for gruppearbejde/summemøder

Hold med >20 elever, foredragsform vil let tage overhånd

Det der skal undervises i er dermed bestemmende for i hvilket omfang det er muligt 
at inddrage eleverne i undervisningen, og jf. lærervejledningen skal en række af 
lektionerne gennemføres i en dialog mellem eleverne og læreren og eleverne 
imellem, og det er ikke muligt hvis holdene er for store.
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Undervisnings forberedelse

• Målbeskrivelse
• Elevniveau
• Tid til rådighed
• Undervisningssted
• Elevantal
• Placering

Undervisningslære

Placering

Række, hestesko eller halvcirkel?

For at have kontakt med eleverne skal der være mulighed for øjenkontakt med alle 
hvilket der skal tages højde for i forbindelse med valg af opstillingsform.

Eleverne skal heller ikke skulle sidde og dreje sig for at kunne følge med, det kan 
give nakke og ryg problemer med tilhørende uopmærksomhed.
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Undervisnings forberedelse

• Målbeskrivelse
• Elevniveau
• Tid til rådighed
• Undervisningssted
• Elevantal
• Placering
• Lærerens faglige viden og kunnen

Undervisningslære

Lærerens faglige viden og kunnen

Underviseren er specialist på det område der undervises i, og skal løbende holde 
sig ajour indenfor området.

Eleverne vil hurtigt kunne gennemskue om underviseren er hjemme i det stof der 
undervises i, og underviseren skal derfor sikre sig den nødvendige viden og sikre 
sig vedkommende er opdateret med de seneste regler og metoder og gerne hvad 
der er på vej af nye tiltag.
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Undervisnings forberedelse

• Målbeskrivelse
• Elevniveau
• Tid til rådighed
• Undervisningssted
• Elevantal
• Placering
• Lærerens faglige viden og kunnen
• Lektionsplan

Undervisningslære

Lektionsplan

Anvendelse af lektionsplan med tid, hovedpunkter, nøglepunkter form og 
hjælpemidler er absolut nødvendig for at gennemføre undervisningen jf. de 
gældende retningslinjer og for at sikre sig at indholdet præsenteres i sin helhed.

Brug ikke en andens lektionsplan, uden grundig forberedelse da det vil resultere i 
dårlig undervisning.
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Undervisnings forberedelse

• Målbeskrivelse
• Elevniveau
• Tid til rådighed
• Undervisningssted
• Elevantal
• Placering
• Lærerens faglige viden og kunnen
• Lektionsplan
• Forberedelsestiden

Undervisningslære

Forberedelsestiden

Første gang skal underviseren forberede sig på at bruge 4 timers forberedelse til 1 
times undervisning. Efterhånden som underviseren har undervist i samme emne og 
lektion flere gange, vil forberedelsestiden naturligvis blive mindre, men det er altid 
nødvendigt med forberedelsestid. 
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Undervisningens gennemførelse

• Hjælpemidlerne og deres brug

Undervisningslære

Hjælpemidlerne og deres brug

- Tavlen, er vel nok det ældste hjælpemiddel (startende som kridttavle)

- Flipover, er god til mere statiske oplysninger (forberedt inden teori)

- Overheadprojektor, samme som flipover

- Videoprojektor

- Diasfremviser, statiske billeder (er på vej ud, erstattes af PowerPoint) med 
trafiksituationer

Underviseren skal variere brugen af hjælpemidlerne, f.eks. hvis der anvendes en 
videoprojektor kan underviseren flytte eleverne opmærksom til f.eks. tavlen ved at 
afbryde projektoren. Generelt øger det eleverne opmærksom hvis der anvendes 
flere hjælpemidler som passer bedst til det der undervises i, f.eks. billeder, lyd og 
video.
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Undervisningens gennemførelse

• Hjælpemidlerne og deres brug
• Diktion

Undervisningslære

Diktion

- Stemmeføring, tydelig, varieret og uden unødvendige fyldeord, fremmedord eller 
ukvemsord

- Tydeligt går på udtalen, stemmehøjden (styrken) og talehastigheden

- Varierer underviseren ikke sin stemmeføring bliver det monotont og kedeligt.
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Undervisningens gennemførelse

• Hjælpemidlerne og deres brug
• Diktion
• Spørgeteknik

Undervisningslære

Spørgeteknik

- Et meget vigtigt værktøj

- To-vejskommunikation fremmes ved hjælp af spørgeteknik

- Oplysende, kan oftest besvares med ja eller nej – Betyder hajtænder ubetinget 
vigepligt? (dårligt spørgsmål)

- Uddybende, HV-spørgsmål – Hvad betyder hajtænder? (bedste spørgeform, 
aktiverer eleverne)

- Selvbesvarende, spørger og besvarer selv spørgsmålet (giver inaktive og 
irriterende elever)

- Ledende, giver paralleller der giver eleverne mulighed for at se sammenhængen 
(aktiverer eleverne)
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Undervisningens gennemførelse

• Hjælpemidlerne og deres brug
• Diktion
• Spørgeteknik
• Øjenkontakt

Undervisningslære

Øjenkontakt

- Vigtig del af lærerens udstråling af overbevisning og sikkerhed

- Nødvendig for at skabe to-vejskommunikation

- Besvarer ofte hvorvidt eleven har forstået spørgsmålet eller svaret

Men vær opmærksom på at ikke alle har det godt med øjenkontakt, kan være 
generthed eller usikkerhed
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Læreren

• Den personlige viden og kunnen

Undervisningslære

Den personlige viden og kunnen

- Kende det endelige mål og delmålene der skal indlæres undervejs

- Eleverne forventer at læreren er specialist på området
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Læreren

• Den personlige viden og kunnen
• Holdningen

Undervisningslære

Holdningen

- Positiv holdning til det samarbejde der er en betingelse for et godt resultat
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Læreren

• Den personlige viden og kunnen
• Holdningen
• Udviklingen

Undervisningslære

Udviklingen

- Lærerens rutine er farlig, husk elevens niveau hver gang der startes nyt hold 

- Det er svært at lære, glem det aldrig i undervisningen
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Læreren

• Den personlige viden og kunnen
• Holdningen
• Udviklingen
• Kreativitet

Undervisningslære

Kreativitet

- Evnen til at tænke i nye baner og se tingene fra nye synsvinkler

- Ikke miste udstrålingen af begejstring og se nye veje i f.eks. 
undervisningsmaterialer 
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Evaluering

• Lektionskontrol
• Delkontrol
• Slutkontrol

Undervisningslære

Lektionskontrol

- Kontrol af elevens indlæring f.eks. ved billeder af trafiksituationer under de enkelte 
lektioner

- Skriftlig evaluering ved billedprøver (delkontrol)

- Når undervisningen er afsluttet foretages en slutkontrol

Evaluerende prøver i teori og praktik op til prøverne er beskrevet i 
Lærervejledningen


