
Lærervejledning til 

KLAR TIL KNALLERT

Online teori-materialet på sikkertrafik.dk/knallert er tredelt og indeholder: 

1    Et undervisningssite, hvor du finder al det teoretiske indhold gennem billeder og forklarende tekst. 
Dette site kan du bruge direkte i din undervisning, og eleverne kan arbejde med det hjemme. 

2    Et site til knallertundervisere med nyttig viden om undervisningsforløbet, lærervejledning, nyheder, 
materialer til print samt tips, råd og links.

3    Et site til forældre til unge, der kører på knallert. Her kan forældre finde gode råd og tips til, hvordan 
de kan hjælpe deres barn til at køre lovligt og sikkert på knallert.

Derudover består materialet ”KLAR TIL KNALLERT” af et elevhæfte på 36 sider. Hæftet kan  
downloades her eller købes via sikkertrafik.dk/shop. Ved køb i webshoppen koster hæfterne 
15 kr. pr. stk.

Revideret december 2020

http://www.sikkertrafik.dk/knallert
https://www.sikkertrafik.dk/media/9769/knallert_elevhaefte-0319_web.pdf
http://www.sikkertrafik.dk/shop
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Sammenhængen mellem retningslinjerne  
og undervisningsmaterialet

De emner og delemner, som din undervisning skal indeholde, er defineret i ”Retningslinjer for knallert- 
undervisning og afholdelse af køreprøver”. Emnerne og delemnerne skal lede eleverne frem mod den  
teoretiske og praktiske køreprøve forud for erhvervelse af AM-kørekortet, og dermed sørge for, at de 
bliver nogle sikre knallertkørere. 

Den viden, de færdigheder og den risikoforståelse, som eleverne skal have om emnerne og delemnerne, 
er præciseret gennem nogle beskrivende verber: Præstationskravene. 

Præstationskravene, som relaterer sig til den teoretiske undervisning og dermed teoriprøven, beskriver 
meget præcist, hvad det er eleverne skal vide, kunne opfatte og bedømme, vurdere, angive årsager til, 
angive indholdet af og angive betydningen af. 

Materialet ”KLAR TIL KNALLERT” er den pædagogiske ramme for de emner, som er beskrevet detaljeret  
i præstationskravene. 

Teorimaterialet

Teorimaterialet på www.sikkertrafik.dk/knallert består af knap 300 billeder med tilhørende tekst. Teori- 
materialet følger den samme opbygning som Retningslinjerne: De syv emner fra A til G, som Retnings-
linjerne er opdelt i, genfindes som syv teoriafsnit i undervisningsmaterialet. Dette giver dig mulighed for 
at sammenholde Retningslinjerne og undervisningsmaterialet og dermed sikre dig, at eleverne kommer 
gennem det hele. Vi anbefaler, at du ser materialet igennem før du påbegynder din undervisning. 

Vi har fastlagt, i hvilken rækkefølge delemnerne bliver behandlet inden for de syv emner – og det følger 
nogenlunde den rækkefølge, som du genfinder i Retningslinjerne. Vi har truffet valgene ud fra hensynet 
til progression: Der er noget viden og nogle færdigheder, som eleverne er nødt til at have, før der kan 
bygges ovenpå. Hvis du ud fra egen erfaring vurderer, at det giver bedre mening at gennemgå emner og 
delemner i en anden rækkefølge, står det dig naturligvis frit for at gøre dette. 

Digitalt site eller klassisk PowerPoint? 
Du kan vælge mellem to tilgange til materialet. Du kan undervise med udgangspunkt i det digitale  
undervisningsmateriale eller downloade en PowerPoint-version.  Vi anbefaler, at du bruger det digitale 
site, da det er mest elevvenligt.  

Mulighed 1: Det digitale site 
Fordelen ved det digitale site er, at eleverne kan se både tekst og billeder. Desuden er der i det digitale 
site indbygget kontrolspørgsmål, som har samme form som spørgsmålene i selve teoriprøven. Det er en 
fordel for eleverne at have stiftet bekendtskab med formen før teoriprøven. Desuden kan kontrol- 
spørgsmålene være et godt udgangspunkt for dialog, fx parvis eller i plenum. 
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Som supplement til det digitale undervisningsmateriale kan du have en browser åben med Google  
Maps. På den måde kan du hurtigt finde lokationer fra lokalområdet, som er relevante i forhold til under-
visningen. Det kan være steder du selv vil fremhæve, eller steder eleverne refererer til. 

Hvis du arbejder med det digitale site, er det nemt at ændre rækkefølgen på emner og delemner, hvis  
du ønsker dette. Du klikker blot på emnerne i den rækkefølge du synes, det giver mening. 

Mulighed 2: Den klassiske PowerPoint 
Du kan vælge at downloade teorimaterialet som PowerPoint. På den måde er du sikret, at du kan tilgå 
materialet, også uden netadgang. Du skal være opmærksom på, at den tekst, der er tilknyttet de enkelte 
billeder på det digitale site er rykket ned i notefeltet i PowerPoint-versionen og derfor ikke vil være synlig 
for eleverne i forbindelse med undervisningen.  

Fordelen ved PowerPoint er, at du på forhånd kan lægge billeder fra lokalområdet ind i præsentationen. 
Det kan være, et kompliceret overgangssted eller hvis der er et emne, som du gerne vil have behandlet 
ekstra grundigt pga. særlig relevans, fx jernbane- eller letbaneoverkørsler. Hvis du vil ændre på række- 
følgen i teoriundervisningen, kan du også gøre dette på forhånd, hvis du benytter dig af PowerPoint.

Underbyg og supplér materialet

Selvom undervisningsmaterialet er omfattende, kan det ikke beskrive alle trafikale situationer. Materialet 
kommer omkring alle præstationskravene, men kun én gang og på én måde. Det er derfor nødvendigt, at 
du som underviser går i dybden med den enkelte præstationskrav, så eleverne opnår forståelse. Det kan 
fx gøres ved at: 

– Uddybe billedteksten med egne ord 

– Komme med eksempler fra nærområdet, fx vha. billeder eller Google Maps 

– Supplere undervisningen med lokale ulykkeshistorier 

– Inddrage elevernes egne erfaringer 

– Supplere dét, du siger ved at illustrere det på flipover eller en tavle 

– Bede eleverne om at genfortælle indholdet af undervisningen med deres egne ord 

– Stille åbne spørgsmål, så eleverne bliver inddraget mest muligt 

Ryk ud af teorilokalet 
Der er forskellige måder at lære på, og mange elever har nemmere ved at lære, hvis de kan få lov til både 
at lytte, se og føle. Derfor er det oplagt til tider at rykker teoriundervisningen ud af teorilokalet. En del 
teori kan med fordel indlæres foran en knallert på et lukket øvelsesområde, eller under øvelseskørslen i 
trafikken, hvor man kan stoppe op og lave iagttagelsesøvelser og efterfølgende tale om det eleverne  
har erfaret.
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Husk risikoforståelse gennem hele forløbet 

Når det går galt for de unge i trafikken på knallert, er det ikke, fordi de ikke kan manøvrere deres knallert 
eller ikke kender færdselsreglerne. De allerfleste ulykker sker, fordi de unge ikke har forståelse for den 
risiko, der er forbundet med at fx være uopmærksom, at køre fuld på knallert, at køre flere på knallert eller 
køre uden hjelm, og derfor træffer nogle risikofyldte valg.  

Derfor er det vigtigt, at du gennem hele undervisningsforløbet har fokus på, at eleverne får en forståelse 
for, at de selv har stor indflydelse på deres risiko i trafikken. Den indflydelse kan enten være direkte eller 
indirekte. 

Direkte indflydelse 
Hvis unge altid vælger at køre med hjelm, altid kører max 30 km/t, altid kører ædru og altid kører alene  
på knallerten, er deres risiko for at komme til skade lille. Ved at træffe de lovlige valg bliver deres risiko for 
at komme til skade i trafikken ganske enkelt mindre. På den måde har de unge direkte indflydelse på  
egen risiko. 

Indirekte indflydelse 
Hvis unge vælger at køre med deres fulde opmærksomhed på trafikken og samtidig er meget  
opmærksomme på, hvordan de kan handle i forhold til de andre trafikanter, så bliver deres risiko for at 
komme til skade i trafikken også mindre. De har altså indirekte indflydelse på deres risiko ved at være 
forudseende og køre defensivt.  

I retningslinjerne på side 11 finder du en progressions-pil, som kan være et godt udgangspunkt, når du 
som underviser skal træne de unge i at være forudseende og træffe de sikre valg. Der er ligeledes  
eksempel på både direkte og indirekte indflydelse 

Lad risikoforståelsen være gennemgående 
Af de 16 teoretiske lektioner er der afsat 5 lektioner til almen risikoforståelse, men risikoforståelse skal 
være et gennemgående element i al din undervisning. Risikoforståelse fylder derfor også meget både i 
præstationskravene under hvert delemne og i undervisningsmaterialet. 

Lad eleverne arbejde videre derhjemme 

Når du har gennemgået dele af teorien i din undervisning, kan du opfordre dine elever til at gennemgå  
de relevante afsnit hjemme. Jo mere fortrolige, de bliver med teorien, jo større chance er der for, at de  
består teoriprøven. Måske kan du også opfordre dem til at snakke med deres forældre om udvalgte  
emner. På den måde kan vi få flere forældre til at besøge forældresitet og derigennem øge muligheden 
for at de tager aktiv del i deres børns knallertadfærd. 

Har du elever med læsevanskeligheder?
Hvis du har læsesvage elever, som skal arbejde med materialet hjemme, kan du anbefale, at de benytter 
sig af digital højtlæsning. Vi har lavet en guide du kan udlevere til eleverne, så de kan få hjælp til at  
komme godt i gang. Du finder guiden på næste side.

I forbindelse med den fælles teoriundervisning kan du med fordel lade en af eleverne læse teksten op  
for de andre. Det kan øge opmærksomheden og være en hjælp for læsesvage elever.
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Sådan får du læst teksten højt  

De fleste browsere har en højtlæsningsfunktion, men vi anbefaler Edge, da den ud over at læse højt  
også viser, hvor i teksten den er nået til. Det gør det nemmere at følge med. Desuden kræver Edge  
ikke et plugin, hvilket gør det nemmere at komme i gang. 

1. Brug Microsoft Edge som browser. Den kan downloades til både PC og Mac.

2. Slå lyden til ved at klikke på lydikonet i nederste højre hjørne.

3. Gå ind på sikkertrafik.dk/knallert og marker den tekst, du vil have læst højt.

4. Højreklik med musen på den markerede tekst og vælg ”Read aloud selection”.  
Nu bliver teksten læst højt.

https://www.sikkertrafik.dk/knallert

