
LK 2020 FAGPLAN 

Valfag trafikk 2022/2023  

 
Veke  Tema  Kompetansemål 

 
Fagstoff Tverrfaglege emne og 

kjerneelement 
Vurdering 

33 Introduksjon av faget 
kompetansemåla. 

Elevane får ei oversikt over alle måla: 
Kompetansemål - Læreplan i valgfaget trafikk 
(TRA01-02) (udir.no) 

Vegtrafikklova paragraf 3. Lov om 
vegtrafikk (vegtrafikkloven) - 
Lovdata 

 Kontinuerleg 
vurdering av elevane 
sin kunnskap og evne 
til refleksjon i faget. 

Veke   Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

34-36 To økter med desse 
temaa: 
 
1.Øvingskøyring og 
køyreerfaring 
2.Grunnleggande 
forståing for trafikk. 
 

• Utforske og gjøre seg kjent med trafikken i 
nærmiljøet og foreslå konkrete 
trafikksikkerhetstiltak 

• Reflektere over og vise hvordan 
trafikksikkerhetsutstyr kan redusere 
ulykker og skader 

• Drøfte faktorer som har betydning for 
mobilitet, folkehelse og miljø 

• beskrive trafikken i et historisk perspektiv 
og drøfte utfordringer i dag og i fremtiden 

• reflektere over og vise hva det innebærer å 
opptre trygt og ansvarsfullt i trafikken og 
diskutere etiske dilemmaer i trafikken 

https://nettskolen.tryggtrafikk.no
/  
Vegtrafikklova paragraf 3. Lov om 
vegtrafikk (vegtrafikkloven) - 
Lovdata 
Kampanjane Sei ifrå og Del vegen 
og klipp om fart, bilbelte, skilt, 
vegmerking, trafikkreglar for 
syklistar frå nettsida: 
https://www.vegvesen.no/  
 

Demokrati og 
medborgarskap 
Kritisk tenking og etisk 
bevisstheit 

Kontinuerleg 
vurdering av elevane 
sin kunnskap og evne 
til refleksjon i faget. 
Viser til kva som 
generelt skal til for å få 
dei ulike karakterane i 
faget som ligg på 
heimesida og som vert 
sendt elevane og dei 
føresette i samband 
med vurderingar i 
VISMA 

Veke 
37-40 

Elevane føretek 
risikovurdering av 
eigen skuleveg og 
forklarar 
samanhengen mellom 
erfaring og 
ulykkesrisiko. 

• Utforske og gjøre seg kjent med trafikken i 
nærmiljøet og foreslå konkrete 
trafikksikkerhetstiltak 

• Reflektere over og vise hvordan 
trafikksikkerhetsutstyr kan redusere 
ulykker og skader 

• Reflektere over og vise hva det innebærer 
å opptre trygt og ansvarsfullt i trafikken og 
diskutere etiske dilemmaer i trafikken 

 

https://nettskolen.tryggtrafikk.no
/  
Vegtrafikklova paragraf 3. Lov om 
vegtrafikk (vegtrafikkloven) - 
Lovdata m.m. 

Demokrati og 
medborgarskap 
Kritisk tenking og etisk 
bevisstheit 

Vurdering etter eige 
arbeidskrav som ligg 
på heimesida 

https://www.udir.no/lk20/tra01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv306
https://www.udir.no/lk20/tra01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv306
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://www.vegvesen.no/
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4


LK 2020 FAGPLAN 

Valfag trafikk 2022/2023  
Veke   Tema Kompetansemål 

 
 

Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

Veke 
42 

Alkohol • Reflektere over og vise hvordan 
trafikksikkerhetsutstyr kan redusere 
ulykker og skader 

• Reflektere over og vise hva det innebærer 
å opptre trygt og ansvarsfullt i trafikken og 
diskutere etiske dilemmaer i trafikken 

https://nettskolen.tryggtrafikk.no
/   
Vegtrafikklova paragraf 3. Lov om 
vegtrafikk (vegtrafikkloven) - 
Lovdata m.m. 

Kritisk tenking og etisk 
bevisstheit 

Studentane gir ei 
vurdering av elevane 
sin kunnskap og evne 
til refleksjon med 
karakter der dei i 
trevekersperioden. 

Veke 
43 - 44 

Merksemd/ 
distraksjonar i 
trafikken 

• reflektere over og vise hva det innebærer å 
opptre trygt og ansvarsfullt i trafikken og 
diskutere etiske dilemmaer i trafikken 

https://nettskolen.tryggtrafikk.no/  
Vegtrafikklova paragraf 3. Lov om 
vegtrafikk (vegtrafikkloven) - Lovdata 
m.m. 

Kritisk tenking og etisk 
bevisstheit 

Sjå over. 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

45-50 Seks økter med desse 
temaa: 
 

3.Forklare kvifor me 
har  trafikkreglar? 
4.Kommunikasjon og 
samhandling i 
trafikken. 
5.Mennesket i 
trafikken. 
6.Førstehjelp. 
7.Førstehjelp. 
 

• Utforske og gjøre seg kjent med trafikken i 
nærmiljøet og foreslå konkrete 
trafikksikkerhetstiltak 

• Reflektere over og vise hvordan 
trafikksikkerhetsutstyr kan redusere 
ulykker og skader 

• Drøfte faktorer som har betydning for 
mobilitet, folkehelse og miljø 

• utføre livreddende førstehjelp og tiltak på 
et skadested for å ivareta egen og andres 
helse og sikkerhet 

• beskrive trafikken i et historisk perspektiv 
og drøfte utfordringer i dag og i fremtiden 

• reflektere over og vise hva det innebærer å 
opptre trygt og ansvarsfullt i trafikken og 
diskutere etiske dilemmaer i trafikken 

 

https://nettskolen.tryggtrafikk.no
/  
Vegtrafikklova paragraf 3. Lov om 
vegtrafikk (vegtrafikkloven) - 
Lovdata 
Kampanjane Sei ifrå og Del vegen 
og klipp om fart, bilbelte, skilt, 
vegmerking, trafikkreglar for 
syklistar frå nettsida: 
https://www.vegvesen.no/  
Merksemdsøvingar frå desse 
nettsidene: The Monkey Business 

Illusion - YouTube Psych - Selective 
Attention Test - YouTube Test de 
Atencion Selectiva - YouTube 
 The Beatles - A Day In The Life - 
YouTube Helsearbeiderfag Vg2 - 
Sikring og varsling - NDLA 
bevisstløshet, førstehjelp | 
Førstehjelpskurs i Agder - Sørlandet 

Demokrati og 
medborgarskap 
Kritisk tenking og etisk 
bevisstheit 

Kontinuerleg 
vurdering av elevane 
sin kunnskap og evne 
til refleksjon i faget. 
Vurdering av 
kunnskap, ferdigheiter 
og refleksjon under 
praktiske øvingar i 
førstehjelp. Viser til 
kva som generelt skal 
til for å få dei ulike 
karakterane i faget 
som ligg på heimesida 
og som vert sendt 
elevane og dei 
føresette i samband 
med vurderingar i 
VISMA 

https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://www.vegvesen.no/
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
https://www.youtube.com/watch?v=q59zG1fFk0k
https://www.youtube.com/watch?v=q59zG1fFk0k
https://www.youtube.com/watch?v=H31oce0tjXA
https://www.youtube.com/watch?v=H31oce0tjXA
https://www.youtube.com/watch?v=usNsCeOV4GM
https://www.youtube.com/watch?v=usNsCeOV4GM
https://ndla.no/nn/subject:4/topic:1:174392/resource:1:4041?filters=urn:filter:992c86f7-8cae-45ef-aab3-a40cdc5e99d9
https://ndla.no/nn/subject:4/topic:1:174392/resource:1:4041?filters=urn:filter:992c86f7-8cae-45ef-aab3-a40cdc5e99d9
https://www.forstehjelp.info/bevisstloshet/
https://www.forstehjelp.info/bevisstloshet/


LK 2020 FAGPLAN 

Valfag trafikk 2022/2023  
(forstehjelp.info) Kortversjon – 
sirkulasjonssvikt - Sirkulasjonssvikt - 
Legevakthåndboken (lvh.no) 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

51-1 Førstehjelp • utføre livreddende førstehjelp og tiltak på 
et skadested for å ivareta egen og andres 
helse og sikkerhet 

Sjå over Demokrati og 
medborgarskap 
 

Kontinuerleg 
vurdering av elevane 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

3 Nyheiter knytt til  
trafikksikkerheit. 

• Reflektere over og vise hvordan 
trafikksikkerhetsutstyr kan redusere 
ulykker og skader 

• beskrive trafikken i et historisk perspektiv 
og drøfte utfordringer i dag og i fremtiden 

• reflektere over og vise hva det innebærer å 
opptre trygt og ansvarsfullt i trafikken. 

Ulike aktuelle nyheiter på 
internett og i aviser. 

Kritisk tenking og etisk 
bevisstheit 

Kontinuerleg 
vurdering av elevane 
sin kunnskap og evne 
til refleksjon i faget. 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

4-5 Måling av fart i på 
bilane ein utvald stad i 
bygda. Presentasjon 
av resultata gruppevis 
ved hjelp av statistikk 
og diagram. 

• Utforske og gjøre seg kjent med trafikken i 
nærmiljøet og foreslå konkrete 
trafikksikkerhetstiltak 

 

https://nettskolen.tryggtrafikk.no
/  
Vegtrafikklova paragraf 3. Lov om 
vegtrafikk (vegtrafikkloven) - 
Lovdata m.m. 

Kritisk tenking og etisk 
bevisstheit 

Vurdering av kvar 
einskild på gruppa si 
evne til å reflektera og 
å visa kunnskap. 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

6-7 
 
 
 
 

Lage 
haldningsskapande 
kort film om bruk av 
refleks og hjelm for 
7.klasse 

• Utforske og gjøre seg kjent med trafikken i 
nærmiljøet og foreslå konkrete 
trafikksikkerhetstiltak 

• Reflektere over og vise hvordan 
trafikksikkerhetsutstyr kan redusere 
ulykker og skader 

https://nettskolen.tryggtrafikk.n

o/  

 Eiga vurdering av 
innhaldet i filmen 
utifrå eige arbeidskrav 
i veke 12 

https://www.forstehjelp.info/bevisstloshet/
https://lvh.no/naar_det_haster/sirkulasjonssvikt/kortversjon__sirkulasjonssvikt
https://lvh.no/naar_det_haster/sirkulasjonssvikt/kortversjon__sirkulasjonssvikt
https://lvh.no/naar_det_haster/sirkulasjonssvikt/kortversjon__sirkulasjonssvikt
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/


LK 2020 FAGPLAN 

Valfag trafikk 2022/2023  
      

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

10-11 Førebu og 
gjennomføra ei 
framføring om 
trafikktryggleik om  
temaa bilbelte, hjelm, 
stopp og sov, fart  

• Reflektere over og vise hvordan 
trafikksikkerhetsutstyr kan redusere 
ulykker og skader 

• reflektere over og vise hva det innebærer å 
opptre trygt og ansvarsfullt i trafikken og 
diskutere etiske dilemma i trafikken 

https://nettskolen.tryggtrafikk.no
/  
Vegtrafikklova paragraf 3. Lov om 
vegtrafikk (vegtrafikkloven) - 
Lovdata m.m. 

 Vurdering av kvar 
einskild på gruppa si 
evne til å reflektera og 
å visa kunnskap. 
Førebuing til dette i 
veke 9 og korte 
framføringar i grupper 
i veke 10/11. Kvar elev 
skal ha karakter med 
grunngjeving som 
studentane leverer 
skriftleg til 
faglærarane seinast 
onsdag i veke 11. 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

12-15 Førstehjelp for 
8.klassingar 

• utføre livreddende førstehjelp og tiltak på 
et skadested for å ivareta egen og andres 
helse og sikkerhet 

Helsearbeiderfag Vg2 - Sikring og varsling - NDLA 
bevisstløshet, førstehjelp | Førstehjelpskurs i Agder - 
Sørlandet (forstehjelp.info) Kortversjon – 
sirkulasjonssvikt - Sirkulasjonssvikt - 
Legevakthåndboken (lvh.no) m.m. 

Demokrati og 
medborgarskap 
 

Eiga vurdering utifrå 
eige arbeidskrav 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

16 Sykkel/sykkelhjelm og 
sykkeldekkskift  

• Utforske og gjøre seg kjent med trafikken i 
nærmiljøet og foreslå konkrete 
trafikksikkerhetstiltak 

• Reflektere over og vise hvordan 
trafikksikkerhetsutstyr kan redusere 
ulykker og skader 

https://www.youtube.com/watch?v=VKP9ceK0O2g 
https://www.youtube.com/watch?v=UQ1J3FbVzao&
ebc=ANyPxKquQcvJpOd5T5PERPKgGbwnGvFVZx0Olx
MzbKI0F9xSztdxTf4I2tusjG-YPBFvd2OPs-
Aa659N3L8tfXFPQ0VqaVuI4whttps://www.youtube.c
om/watch?v=626cMxNikXI 

  
 

Veke Tema Kompetansemål Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 
 

https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://ndla.no/nn/subject:4/topic:1:174392/resource:1:4041?filters=urn:filter:992c86f7-8cae-45ef-aab3-a40cdc5e99d9
https://www.forstehjelp.info/bevisstloshet/
https://www.forstehjelp.info/bevisstloshet/
https://lvh.no/naar_det_haster/sirkulasjonssvikt/kortversjon__sirkulasjonssvikt
https://lvh.no/naar_det_haster/sirkulasjonssvikt/kortversjon__sirkulasjonssvikt
https://lvh.no/naar_det_haster/sirkulasjonssvikt/kortversjon__sirkulasjonssvikt
https://www.youtube.com/watch?v=VKP9ceK0O2g
https://www.youtube.com/watch?v=UQ1J3FbVzao&ebc=ANyPxKquQcvJpOd5T5PERPKgGbwnGvFVZx0OlxMzbKI0F9xSztdxTf4I2tusjG-YPBFvd2OPs-Aa659N3L8tfXFPQ0VqaVuI4w
https://www.youtube.com/watch?v=UQ1J3FbVzao&ebc=ANyPxKquQcvJpOd5T5PERPKgGbwnGvFVZx0OlxMzbKI0F9xSztdxTf4I2tusjG-YPBFvd2OPs-Aa659N3L8tfXFPQ0VqaVuI4w
https://www.youtube.com/watch?v=UQ1J3FbVzao&ebc=ANyPxKquQcvJpOd5T5PERPKgGbwnGvFVZx0OlxMzbKI0F9xSztdxTf4I2tusjG-YPBFvd2OPs-Aa659N3L8tfXFPQ0VqaVuI4w
https://www.youtube.com/watch?v=UQ1J3FbVzao&ebc=ANyPxKquQcvJpOd5T5PERPKgGbwnGvFVZx0OlxMzbKI0F9xSztdxTf4I2tusjG-YPBFvd2OPs-Aa659N3L8tfXFPQ0VqaVuI4w
https://www.youtube.com/watch?v=626cMxNikXI
https://www.youtube.com/watch?v=626cMxNikXI
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Valfag trafikk 2022/2023  
17 Film -  eit opplegg knytt 

til ei dødsulukke 
• reflektere over og vise hva det innebærer å 

opptre trygt og ansvarsfullt i trafikken og 
diskutere etiske dilemma i trafikken 

  Kontinuerleg 
vurdering av elevane 
sin kunnskap og evne 
til refleksjon i faget. 

18 Informasjonkveld  - 
Statens vegvesen. 

• Reflektere over og vise hvordan 
trafikksikkerhetsutstyr kan redusere 
ulykker og skader 

  Ingen vurdering 

19 Førstehjelp • utføre livreddende førstehjelp og tiltak på 
et skadested for å ivareta egen og andres 
helse og sikkerhet 

Sjå over Demokrati og 
medborgarskap 
 

Eiga vurdering av 
praktisk prøve utifrå 
eige arbeidskrav om 
nokon gjekk glipp av 
denne tidlegare i år 

20-22 Repetisjon/ Nyheiter 
knytt til  
trafikksikkerheit. 

• Alle læringsmål https://nettskolen.tryggtrafikk.no
/  

 Kontinuerleg 
vurdering av elevane 
sin kunnskap og evne 
til refleksjon i faget. 

23-24 Me ser filmen Crash 
og brukar den som 
grunnlag for diskusjon 
 

• reflektere over og vise hva det innebærer å 
opptre trygt og ansvarsfullt i trafikken og 
diskutere etiske dilemmaer i trafikken 

Crash (2004) - IMDb  Vurdering av elevane 
sin evne til refleksjon i 
faget. 

 
 

https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://nettskolen.tryggtrafikk.no/
https://www.imdb.com/title/tt0375679/
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