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METODE

Det evaluerede materiale omfatter:

Rådet for Sikker Trafik har i fælleskab
med Trafik- og Byggestyrelsen
udarbejdet en række
undervisningsmaterialer til
chaufføruddannelsen. Dette er en
evaluering blandt undervisere på
chaufføruddannelsen.
Formålet med evalueringen er blandt
andet at blive klogere på, hvordan
underviserne oplever materialet og
hvordan de anvender materialet i
undervisningen.

•
•
•
•
•

En lærervejledningen
En quiz som indgår i lærervejledningen
Et Fakta-ark om højresving
En PowerPoint præsentationen
8 praktiske øvelser

Indsamlingsmetoden var i første omgang et online spørgeskema, der blev sendt ud til
alle de undervisere, som forinden havde downloadet materialet, men da svarprocenten
var meget lav, blev indsamlingsmetoden ændret til telefoniske interviews. Her blev der
ringet ud til de skoler, hvor en eller flere undervisere havde downloadet materialet. I alt
er der indsamlet 3 besvarelser via web og 20 besvarelser via telefon. Det giver i alt 23
besvarelser fra undervisere på chaufføruddannelsen, som har downloadet hele eller dele
af materialet.
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HOVEDKONKLUSIONER
1

5
Der er rigtig høj tilfredshed med
materialerne

To råd til videreudviklingen af materialerne går
på, at nogle af underviserne selv har udviklet
distraktionsøvelser, der fungerer rigtig godt, og
som med fordel kunne inkorporeres i
materialet. Desuden er der også efterspørgsel
fra to undervisere, som gerne vil have
materialet til også at dække buschauffører.

Underviserne er meget positive overfor
materialerne, og stort set alle svarer, at de
vurderer, at materialerne fungere meget
godt eller godt.

2

Der er store forskelle på, hvor lang
tid underviserne bruger på
materialerne.
Ca. en tredjedel af underviserne bruger 2
timer eller mindre, mens hver fjerde bruger
8 timer.

3

Ønsker om at tilføje distraktionsøvelser
samt udvide materialet til også at
omfatte buschauffører

4

Der er en høj prioritering af emnet
Underviserne vurderer, at emnet ”Forebyggelse
af højresvingsulykker” bliver prioriteret højt af
chaufførerne i forhold til andre emner. Samme
tendens gør sig gældende for uddannelsesinstitutionerne, om end i lidt lavere grad.

Quizzen er det materiale, som færrest
bruger
Quizzen anvendes ”kun” af 11 ud af de 20
undervisere, som bruger et eller flere af
materialerne.
5

RESULTATER

6

BRUG AF MATERIALER
Lærervejledningen samt PowerPoint præsentationen og de 8 praktiske øvelser er de materialer, som er
blevet brugt af flest. 10 af underviserne har brugt samtlige af materialerne. 3 undervisere har endnu ikke
brugt materialet.
Hvilke dele af materialet har du brugt?

Lærervejledningen

18

PowerPoint præsentationen

18

Fakta om højresving

18

En eller flere af de 8 praktiske øvelser

14

Quizzen som indgår i Lærervejledningen

11

Jeg har endnu ikke brugt materialet
Ved ikke/husker ikke

3
0

N=23
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ÅRSAGER TIL IKKE-BRUG AF MATERIALERNE
De instruktører, som ikke har brugt materialerne, svarer alle, at de underviser chauffører i at svinge til højre
ved brug af et andet materiale.

Er der en grund til, at du ikke har brugt materialet?

De tre som ikke har
benyttet materialerne
begrunder det alle
sammen med, at de
bruger et andet
materiale

3

0

0

0

Jeg har endnu Jeg har ikke haft Jeg underviser Jeg ønsker ikke
ikke haft hold, tid til at sætte chaufførerne i at at anvende
hvor det har
mig ind i det svinge sikkert til
materialet
passet ind
endnu
højre via et
andet materiale

0

0

Andet. Notér:

Ved ikke

N=3
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HYPPIGHED I ANVENDELSE: ANTAL GANGE OG TIMER
Materialet er ofte blevet brugt mange gange af underviserne. Der er store forskelle på, hvor længe underviserne bruger på
materialerne. Således bruger 6 ud af 20 undervisere to timer eller mindre, mens 5 ud af 20 undervisere bruger 8 timer.

Hvor mange gange (dvs. til hvor mange hold
kursister) har du anvendt undervisningsmaterialet?

1

1

2

1

3

3

4

2

5

2

6
7

1
1

10

1

over 10

3

2 timer

3

1

6 timer

1

7 timer
7

8 timer
N=20

2

5 timer

4,15
timer
- så mange timer
bruger
underviserne i
gennemsnit pr.
hold på
materialerne

5

4 timer

0

9

1 time

3 timer

1

8

Hvor mange timer pr. hold bruger du på materialet
”Sving sikkert til højre”?

0
5
N=20
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LÆRERVEJLEDNING
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LÆRERVEJLEDNINGEN
Langt de flest undervisere, som anvender lærervejledningen, har læst den grundigt for at danne sig et overblik over
materialerne. En af de 2 undervisere, som har brugt andre dele af materialerne, har ikke brugt lærervejledningen.
Begrundelserne er, at den ene ikke fandt den nødvendig, mens den anden ikke kendte til den.
Lærervejledningen bliver af alle undtagen én vurderet til at fungere meget godt eller godt (den sidste svarer ”ved ikke”).
Hvordan vurderer du følgende materialer?
Lærervejledningen

Hvordan anvendte du lærervejledning?

Jeg læste den grundigt for
at danne mig overblik
over materialet

15

Fungerer meget godt

5

Fungerer godt
Jeg skimmede den

Hverken eller
Jeg havde den med mig,
så jeg kunne slå op i den

Andet. Notér:

Ved ikke

12

3

Fungerer dårligt

0

Fungerer meget dårligt

0

0

Ved ikke

N=18

Jeg fandt den ikke
nødvendig

1

Var ikke opmærksom på
muligheden/ kendte ikke til
den

1

0

2

0

Hvorfor brugte du ikke lærervejledningen?

1

N=18

Den var for omfattende

0

Andet. Notér:

0

Ved ikke

0

N=2
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QUIZZEN
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QUIZZEN
Underviserne anvender quizzen på forskellig vis. Nogle indleder forløbet med den, og nogle afslutter forløbet med den, mens
andre igen bruger den i midten af forløbet eller både i starten og slutningen af forløbet. Quizzen er overordnet meget positivt
vurderet. Kun én enkel underviser synes, at den fungerer dårligt.

Hvordan anvendte du quizzen?

Hvordan vurderer du følgende materialer? Quizzen

Jeg indledte forløbet med at teste
kursisternes viden om højresving før
undervisningen

4

Jeg både indledte og afsluttede med
quizzen, som en indikator for, hvad de
har lært

4

4

Fungerer godt

Hverken eller

Jeg afsluttede forløbet med at teste
kursisternes viden om højresving efter
undervisningen

6

0

1
Fungerer dårligt

Andet. Notér:

Ved ikke

Fungerer meget godt

2

0

Blandet, den bruges
også nogle gange
midt i forløbet

Jeg kørte quizzen midt i
forløbet

N=11

1

Fungerer meget dårligt

0

Ved ikke

0

N=11
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FAKTA OM
HØJRESVING
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FAKTA OM HØJRESVING
De fleste af underviserne underviser efter Fakta om højresving. Fakta om højresving bliver af alle undtagen én vurderet til at
fungere meget godt eller godt (den sidste svarer ”ved ikke”). Ligeledes vurderes Fakta om højresving at dække den viden om
højresvingsulykker, der er behov for. Således svarer alle undtagen én, at Fakta om højresving dækker behovet for viden i høj
grad eller i nogen grad. Kun én svarer i mindre grad.
Dækker Fakta om højresving det behov for viden om højresvingsulykker?

Hvordan anvendte du Fakta om højresving
12

Jeg underviste efter det
Jeg læste 'Fakta om højresvingsulykker' inden
undervisningen, så jeg havde seneste nye viden

8

0

Ved ikke

1

N=18

Hvordan vurderer du følgende materialer? Fakta om højresvingsulykker
8

9

Fungerer Fungerer
meget godt
godt

8

I mindre grad

2

Jeg uddelte det til kursisterne

9

Ja, i nogen grad

4

Jeg havde det med mig, så jeg kunne slå op i det

Andet. Notér:

Ja, i høj grad

0

0

0

1

Hverken
eller

Fungerer
dårligt

Fungerer
meget
dårligt

Ved ikke

1

Nej, slet ikke

0

Ved ikke

0
N=18

Kun én person, som har brugt et eller flere
materialer, har ikke brugt Fakta om højresving.
Begrundelsen er, at vedkommende ikke var
opmærksom på muligheden/kendte til fakta om
højresving

N=18
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POWERPOINT
PRÆSENTATIONEN
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POWERPOINT PRÆSENTATIONEN
Størstedelen af underviserne kombinerer PowerPoint præsentationen med egne slids/billeder og omformulerer noterne til
deres egen måde at sige det på. Der er dog også 5 ud af 18 undervisere, som bruger præsentationen i sin fulde længde og to
som stort set siger det, der står i noterne. PowerPoint præsentationen får overordnet en meget positiv vurdering. Dog er der
en enkel underviser, som svarer fungerer hverken godt eller dårligt.
Hvordan brugte du noterne, der er skrevet til hvert slide/billede i
PowerPoint præsentationen?

Hvordan anvendte du PowerPoint præsentationen?

Jeg læste dem og omformulerede dem,
så det blev til min måde at sige det på

8

Jeg kombinerede den med egne slides/billeder mv

5

Jeg brugte den i sin fulde længde

2

Andet. Notér:

0

Ved ikke

N=18

Hvordan vurderer du følgende materialer? PowerPoint præsentationen
8

9

Fungerer Fungerer
meget godt
godt

2
1

Jeg læste dem, men brugte dem ikke

3

Jeg udvalgte slides/billeder fra den

15

Jeg læste dem og sagde stort set dét, der
stod

1

0

0

0

Hverken
eller

Fungerer
dårligt

Fungerer
meget
dårligt

Ved ikke

N=18

Jeg har ikke bemærket, at der er noter til
alle slides/billeder

0

Andet. Noter:

0

N=18

Kun to personer, som har brugt et eller flere
materialer, har ikke brugt powerpoint
præsentationen.
Den ene begrunder det med, at vedkommende ikke
var opmærksom på muligheden/kendte til fakta om
højresving, mens den anden gennemførte
undervisningen ud fra de praktiske øvelser alene.
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DE 8 PRAKTISKE
ØVELSER
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DE 8 PRAKTISKE ØVELSER
Øvelserne bliver brugt på forskellige måder. Hos lidt over halvdelen gennemføres de i grupper, mens lidt under halvdelen af
underviserne gennemgår øvelserne med kursisterne. Især øvelse 3, 4, 6, 7 og 8 bruges af mange. De 8 praktiske øvelser bliver
af alle vurderet til at fungere meget godt eller godt. Hyppigste årsag til ikke-brug af øvelserne er manglende tid.
Hvordan anvendte du en eller flere af de 8 praktiske øvelser

Kan du huske hvilke øvelser, du brugte?

Jeg satte kursisterne til selv at gennemføre øvelserne i
grupper. Vi samlede op på øvelserne i plenum

Øvelse 2: Orientering i ”den kritiske zone”

5

Øvelse 4: Spejlfortrolighed: Vidvinkelspejlet

4

Øvelse 5: Opmærksomhed
Øvelse 7: Korrekt spejlindstilling
Øvelse 8: Ingen blinde vinkler tæt på lastbilen (3)

0
N=14

Hvordan vurderer du følgende materialer? Praktiske øvelser

Ved ikke/husker ikke

12
12
12
13
11

Øvelse 6: Ingen blinde vinkler tæt på lastbilen (2)

1

Andet. Notér:

0

N=14

Hvorfor brugte du ikke en eller flere af de 8 praktiske øvelser?
4

Der var ikke ikke tid til det

10

4

Fungerer Fungerer
meget godt
godt

9

Øvelse 3: Ingen blinde vinkler tæt på lastbilen (1)

Jeg gennemgik øvelserne med kursisterne, mens vi
snakkede om deres oplevelser

Ved ikke

6

Øvelse 1: Ting i forruden forhindrer udsyn

8

Undervisningen ud fra PowerPoint
præsentationen var tilstrækkelig

0

Der var ikke et udendørs areal til rådighed

0
1

Der var ikke lastbil og materialer til rådighed

0

0

0

0

Hverken
eller

Fungerer
dårligt

Fungerer
meget
dårligt

Ved ikke
N=14

Jeg synes ikke, det er nødvendigt med praktiske
øvelser

0

Andet. Noter:

1

Ved ikke

1

N=14
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GODE RÅD TIL
VIDEREUDVIKLINGEN AF
MATERIALERNE
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GODE RÅD TIL VIDEREUDVIKLINGEN AF MATERIALERNE

Hvis du skulle give ét eller flere gode råd til videreudviklingen af materialerne, hvad skulle det så være?

Vi har lavet nogle distraktionsøvelser, der
fungerer rigtig godt. Det kunne Rådet for Sikker
Trafik måske også inkorporere i materialet. Vi er
også meget interesserede i, hvordan det ser ud
på cykelsiden - hvordan gribes sikkerheden an
hos cyklister.

Materialet skal også
målrettes til
buschauffører.
Materialet kan godt tale
lidt ned til kursisterne,
der måske allerede har
kørt i mange år

Materialet er rigtig godt, men det
retter sig kun mod
højresvingsulykker, og der er
mange mulige ulykker, man
kunne arbejde med. Der mangler
lidt mere fokus på forebyggelse.

Vi har selv udviklet distraktionsøvelser,
der fungerer rigtig godt, det kunne
med fordel inkorporeres i materialet
fra Rådet

Opdatere materialet, så det ikke når at
blive forældet. Materialet er henvendt til
lastbilskørsel, så det kunne være rart, hvis
man også dækkede buskørsel, eventuelt
bruge nogle slides med busser eller lave
noget materiale, der passer til busser.

Idé til ny kampagne, der skal sikre,
at bilister ikke kører ind mellem
last biler på motorvejen. Det nye
sikkerhedsudstyr i lastbilerne er
indstillet til at måle afstanden til
lastbilen foran. Hvis en bil kører
ind imellem dem, resulterer det i,
at lastbilernes hastighed
nedsænkes væsentligt, og derfor er
der mange chauffører, der slår
sikkerhedsudstyret fra i frustration,
og så mindsker det sikkerheden.

Der skal sendes et individuelt
spørgeskema ud til eleverne
inden forløbet
Flere tegnefilm kan være gode til at illustrere

21

FORSTÅELSE AF
VIGTIGHEDEN OG
PRIORITERINGEN
AF EMNET
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FORSTÅELSE AF VIGTIGHEDEN AF EMNET
12 ud af de 20 undervisere tilkendegiver, at chaufførerne efter undervisningen i høj grad forstår det vigtige i 1) At have den
fulde opmærksomhed rettet mod trafikken i ethvert højresving 2) Sørge for at orientere sig optimalt 3) Skabe udsyn og indstille
sine spejle korrekt. De undervisere, der ikke svarer i høj grad, svarer i nogen grad (én enkelt svarer ved ikke). Dette vidner om,
at undervisningsmaterialet og dets formål bliver accepteret og forstået af kursisterne.
Efter undervisning, er det så dit indtryk, at chaufførerne forstår det vigtige i, at:

Have den fulde opmærksomhed rettet mod manøvren og trafikken i ethvert
højresving

12

Sørge for at orientere sig optimalt

12

8

Skabe frit udsyn og indstille sine spejle korrekt

12

8

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

7

1

Ved ikke
N=20
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PRIORITERING AF EMNET ”FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSULYKKER”
Emnet forebyggelse af højresvingsulykker er et emne, som bliver prioriteret højt af chaufførerne/kursisterne i forhold til andre
emner. Samme tendens gør sig gældende for skolerne/uddannelsesinstitutionerne, om end i lidt lavere grad.

Hvordan oplever du, at chaufførerne/kursisterne prioriterer emnet
”forebyggelse af højresvingsulykker” i forhold til andre emner?

Meget højt

4

Højt

13

På samme niveau

Hvordan oplever du, at din skole/uddannelsesinstitution
prioriterer emnet ”forebyggelse af højresving” i forhold til andre
emner?

Meget højt

7

Højt

7

På samme niveau

3

6

Lavt

0

Lavt

0

Meget lavt

0

Meget lavt

0

Ved ikke

0

Ved ikke

0

N=20

N=20
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YDERLIGERE KOMMENTARER

Har du yderligere kommentarer i forhold til materialet?

Det er et godt materiale, der kan strømline
uddannelserne.

Fornyelse af materialet.
Sørg for at få de nyeste
statistikker.

Hvis man sætter sig godt ind i det, så
er materialet dækkende.

Køreskoler skal have kampagneplakater tilsendt,
som de kan hænge op - det gør større indtryk på
kursisterne. Før i tiden fik vi at vide, når der var sket
alvorlige uheld i nærområdet. Så underviste man i
de specifikke uheld (hvilke faktorer havde spillet ind
osv.), når det er i nærområdet kan kursisterne bedre
forholde sig til det, fordi det er veje, de selv benytter
sig af. Det burde man gøre igen.

Det er godt og dækkende
materiale, der virker til at være
gennemarbejdet.
Tilgængeligheden er optimal.
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BAGGRUNDS
INFORMATION
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BAGGRUNDSINFORMATION
Mand:

22

Kvinde:

1

UNDERSVISNINGSERFARING

PÅ HVILKEN SKOLE UNDERVISER DU?

AMU Center

19

EUD Uddannelses Center
18

0

10

7

6

5

Under 30 år 30-49 år

1-10 år 11-20 år 20 år+

50 år+

HVEM UNDERVISER DU PRIMÆRT?

3

Køreskole

0

Privat udbyder, efteruddannelse

0

Andet. Notér:

1

HVILKET KURSUS INDGÅR/INDGIK DIN UNDERVISNING OM HØJRESVING I?
10

På Godstransport med lastbil

9

På den obligatoriske efteruddannelse for godschauffører
På den obligatoriske efteruddannelse for buschauffører

1

EUD Grund og hovedforløb

1

Den obligatoriske efteruddannelse for godschauffører

9
8

Grundkurset Godstransport med lastbil
Den obligatoriske efteruddannelse for buschauffører

2

EUD Grundforløb

2

Grundkurset Personbefordring med bus

0

På Personbefordring med bus

0

EUD Hovedforløb

0

EUD Meritvejsforløb

0

EUD Meritvejsforløb

0

Andet, notér:

2

Andet, notér:

2

N=23
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