
 

Formål for færdselslære 

Formålet med undervisningen i færdselslære er, at eleverne opnår sikkerhed i at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. 

Eleverne skal opnå viden om de faremomenter og muligheder, som de stilles overfor i trafikken. 

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne bliver opmærksomme og ansvarlige trafikanter. De skal vide, at deres adfærd i trafikken er led i en 

sammenhæng, som giver dem muligheder, men også medansvar og forpligtelser. 

 

Trafikal adfærd 

 

 

 

 

Klassetrin Kompetencemål Faser

1.

Eleven kan færdes  

a lene ti l  fods  i  

trafikken i følge 

færdselsregler

Eleven har viden 

om 

færdselsregler 

for fodgængere

Eleven kan s ikre 

s ig i  trafikken

Eleven har viden om 

s ikkerhedsudstyr i  

trafikken afs temt 

efter døgn og årstid

Eleven kan aflæse 

andre trafikanter

Eleven har viden 

om trafikanter og 

deres  tegngivning

Eleven kan vælge 

en s ikker rute for 

fodgængere

Eleven har 

viden om 

kendetegn for 

s ikre ruter for 

fodgængere

Eleven kan 

manøvrere s in cykel  

i  lukket område 

i følge 

grundlæggende 

færdselsregler

Eleven har viden 

om 

grundlæggende  

færdselsregler for 

cykl i s ter

1.

Eleven kan cykle 

a lene i  trafikken 

i følge 

færdselsreglerne

Eleven har viden 

om 

færdselsregler 

for cykl i s ter

Eleven kan færdes  

opmærksomt i  

trafikken

Eleven har viden om 

dis traktorer i  

trafikken

 Eleven kan forudse 

s i tuationer i  

trafikken og 

ti lpasse deres  

færden derti l

Eleven har viden 

om ris ici  

forbundet med 

andre 

trafikanttyper

Eleven kan vælge 

en s ikker rute for 

cykl i s ter

Eleven har 

viden om 

kendetegn for 

s ikre ruter for 

cykl i s ter

1.

Eleven kan færdes  

i  trafikken i følge 

færdselsregler og 

under 

hensynstagen ti l  

medtrafikanter

Eleven har viden 

om 

færdselsregler i  

samspi l  med 

andre 

trafikanter

Eleven kan 

reducere ris iko for 

ti l skadekomst i  

trafikken

Eleven har viden om 

ris ikofaktorer i  

trafikken

Eleven kan færdes  

ansvars fuldt i  

trafikken

Eleven har viden 

om ansvar i  

trafikken

Eleven kan 

vurdere mul ige 

konsekvenser 

ved adfærd i  

trafikken

Eleven har 

viden om 

mul ige 

konsekvenser 

ved adfærd i  

trafikken

Efter 9. klassetrin

Eleven kan færdes  

s ikkert og 

ansvars fuldt i  

trafikken

Færdselsregler Egen sikkerhed Ansvar Konsekvensberegning

Efter 6. klassetrin
Eleven kan færdes  

s ikkert i  trafikken

Færdselsregler Egen sikkerhed Samspil i trafikken Sikker rute

Færdigheds- og vidensmål

Efter 3. klassetrin
Eleven kan færdes  

s ikkert i  trafikken i  

loka lområdet

Færdselsregler Egen sikkerhed Andre trafikanter Sikker rute Sikker på cykel



 

Ulykkeshåndtering. 

 

Førstehjælpsundervisningen i færdselslære skal først og fremmest rettes mod de situationer, hvor børn og unge kan blive involveret i forbindelse med 

deres færden i trafikken. Udgangspunktet er derfor omsorg, tryghed og overblik. 

Undervisningen foregår progressivt i forhold til, hvad eleverne kan overskue og magte i forbindelse med hjælp og omsorg til håndtering af 

tilskadekomne i ulykkessituationen, fx sikkerhed i at anvende aflåst sideleje og kendskab til livreddende førstehjælp 

 

 

 

Klassetrin Kompetencemål Faser

1.

Eleven kan s ikre 

ti l skadekomne 

ved ulykker på  

skolens  område

Eleven har viden 

om s ikring af 

ti l skadekomne 

på skolens  

område

Eleven kan 

identi ficere om 

ti l skadekomne er 

ved bevidsthed

Eleven har viden om 

kendetegn for 

bevidstløshed

Eleven kan ti lka lde 

hjælp fra  en voksen

Eleven har viden 

om, hvordan man 

ti lka lder hjælp

Eleven kan lægge 

ti l skadekomne i  

s tabi l t s ideleje 

og behandle s lag 

og skrammer

Eleven har 

viden om 

stabi l t s ideleje 

og behandl ing 

af småskader

1.

Eleven kan s ikre 

ti l skadekomne 

ved at s tandse 

trafikken i  mindre 

trafikerede 

områder

Eleven har viden 

om s ikring af 

ti l skadekomne i  

mindre 

trafikerede 

områder

Eleven kan vurdere 

ti l skadekomnes  

vejrtrækning og 

skabe frie luftveje

Eleven har viden om 

kendetegn for 

a lmindel ig 

vejrtrækning

Eleven kan foretage 

et a larmopkald, 

hvor de angiver 

navn, ulykkessted 

og hændelse

Eleven har viden 

om nødvendige 

oplysninger ved 

a larmopkald

Eleven kan 

hjælpe ved 

hjernerystelse og 

knoglebrud

Eleven har 

viden om 

symptomer på 

hjernerystelse 

og s tabi l i sering 

af knoglebrud

1.

Eleven kan s ikre 

ti l skadekomne 

ved brug af 

nødflytning

Eleven har viden 

om udførelse af 

nødflytning

Eleven kan vurdere 

ti l skadekomnes  

hjerte-

kreds løbsfunktion

Eleven har viden om  

kendetegn for 

kreds løbssvigt

Eleven kan ti lka lde 

hjælp ti lpasset 

ulykkess i tuationen

Eleven har viden 

om involvering af 

profess ionel  

hjælp

Eleven kan 

demonstrere 

teknikker ti l  

hjerte-

lungeredning og 

ti l  at s toppe 

l ivs truende 

blødninger

Eleven har 

viden om 

l ivreddende 

førstehjælp

Efter 9. klassetrin

Eleven kan give 

l ivreddende 

førstehjælp ved 

ti l skadekomst i  

trafikken

Skab sikkerhed Vurdering af tilskadekommen Tilkald hjælp Førstehjælp

Efter 6. klassetrin

Eleven kan give 

førstehjælp ved 

ti l skadekomst i  

trafikken

Skab sikkerhed Vurdering af tilskadekomne Tilkald hjælp Førstehjælp

Færdigheds- og vidensmål

Efter 3. klassetrin

Eleven kan hjælpe i  

forbindelse med 

ti l skadekomst på  

skolens  område

Skab sikkerhed Vurdering af tilskadekommen Tilkald hjælp Førstehjælp


