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Denne opplæringsplanen er utarbeidet for opplæring av opplæringsvirksomhetens
instruktør for Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner og Løfteredskap, og gjelder
Opplæringsmodul Pedagogikk i hht. illustrasjonen nedenfor.
Planen kan brukes av opplæringsvirksomhet som gjennomfører opplæring av
instruktør som skal gjennomføre sertifisert sikkerhetsopplæring i hht. Forskrift om
bruk av arbeidsutstyr best.nr. 555.
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Forord
Sertifisert Sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av
arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr best. nr. 555.
Denne opplæringsplanen er utarbeidet for opplæring av opplæringsvirksomhetenes
instruktør, og beskriver de undervisningsprinsipper og metoder som instruktør må ha
kunnskap og ferdigheter om for å sikre pedagogisk kvalitet på
sikkerhetsopplæringen.
Annen dokumentert pedagogisk utdanning/kompetanse vil kunne kompensere for
denne opplæringsplanen.

Innholdsfortegnelse:
1.

Generelt om opplæringen

2.

Målsettinger

3.

Emneliste

4.

Arbeidsmåter

5.

Vurdering

6.

Hjelpemidler - Undervisningsmateriell / Utstyr
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Kapittel 1. Generelt om opplæringen
OPPLÆRINGSPLAN FOR INSTRUKTØR
Modul. Pedagogikk
OPPLÆRINGENS VARIGHET:

16 timer
(Med undervisningstime menes i denne
sammenheng 45 min. undervisning).

OPPTAKSVILKÅR:

Førerbevis + 1. års erfaring.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi
personer som skal være instruktør i
forbindelse med sertifisert
sikkerhetsopplæring, grunnleggende
kunnskaper og ferdigheter i å gjennomføre
undervisning.

FAG- OG TIMEFORDELING:

(Se emneliste Kapittel 3)

KRAV TIL OPPLÆRINGSVIRKSOMHET: Virksomhet for instruktøropplæring må
være ISO sertifisert i samsvar med ISO
9001.
KRAV TIL INSTRUKTØR:

a) Pedagogiske krav:
Formell pedagogisk utdanning tilsvarende
minst 6 md. studium, eller minst 5 års
erfaring innen undervisning.
b) Faglige krav.
Ingen spesielle utover a)
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Kapittel 2. Målsettinger
Opplæring av personell som bruker arbeidsutstyr underlagt sertifisert
sikkerhetsopplæring kan bare gjennomføres på en faglig og sikkerhetsmessig
betryggende måte når instruktør har gjennomført og bestått en kvalitetssikret
opplæring.
HOVEDMÅL:
Målsettingen med opplæringen er:
1. Å gi personer som skal undervise i forbindelse med sertifisert
sikkerhetsopplæring grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i effektiv
planlegging og pedagogisk gjennomføring av undervisning.
DELMÅL:
Opplært person skal:
1. Kunne redegjøre for kriterier for effektiv undervisning og læring.
2. Ha tilegnet seg gode kunnskaper om prinsippene for å utarbeide kursprogram ut
fra mål og tidsrammer for opplæringen gitt i fastsatte opplæringsplaner for
sertifisert sikkerhetsopplæring.
3. Ved øvingsinstruksjon vise riktig bruk av hjelpemidler som tavle, flippover,
overhead, pc / projektor, bilder og modeller i undervisningen.
4. Kunne prinsippene for å utarbeide leksjonsanvisninger med angivelse av
hovedmål og delmål.
5. Kunne prinsipper for formulering av kontrollspørsmål i undervisningen.
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Kapittel 3. Emneliste
INSTRUKSJONSLÆRE 16 TIMER
Leksjon Emne

Antall
timer
1

1

Innledning

2

Instruksjonslære og
undervisningsmodeller

5

3

Oppbygging av kurs /
opplæringsprogram

2

4

Grunnprinsipper i
undervisningen

2

5

Øvingsinstruksjon

5

6

Eksamen

1

SUM

16

Merknader
Hvorfor opplæring av Instruktører i
forbindelse med sertifisert
sikkerhetsopplæring.
Instruktørens betydning for kvaliteten
på opplæringen.
Kriterier for effektiv instruksjon:
 Bruk av våre sanser
 Motivasjon
 Målsetting
 Trinnvis læring
 Lese- skrivevansker
 Fremmedspråklige målgrupper
 Kontroll av mål
 Nødvendigheten av plan og
metode
 Forberedelse til instruksjon
 Spørre-/svarteknikk
 Hukommelse/glemsel
Kriterier for kurs -/ opplæringsprogram.
Hensyn til :
 Mål
 Tidsrammer
 Aktualitet
 Elevaktivitet
 Anskuelighet
 Avveksling
 Hjelpemidler og
undervisningsmateriell.






Planlegging
Hjelpemidler PC-prosjektor
Interaktiv tavle
Undervisningsopplegg
Kontroll og klargjøring for
opplæring.
Planlegging, gjennomføring og
veiledning av:
 Teoriundervisning
 Praktisk undervisning
Skriftlig teoretisk avsluttende prøve
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Kapittel 4. Arbeidsmåter
Undervisning må gis så realistisk som mulig, slik at deltakerne mest mulig ser
sammenhengen mellom innholdet i den pedagogiske opplæringen, og senere
funksjon og rolle som instruktør i forbindelse med sertifisert sikkerhetsopplæring.
Deltakerne bør i tillegg til gruppearbeid også arbeide selvstendig med forberedelse
av øvingsinstruksjon.
Antall elever på kurset må stå i forhold avsatt tid til øvingsinstruksjon i leksjon 5. Ved
flere enn 10 elever kreves det flere instruktører / timer til gjennomføring av leksjon 5.

Kapittel 5. Vurdering
Opplæringen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker
har tilstrekkelige, ajourførte kunnskaper om:



Prinsipper for god undervisning
Prinsipper for oppbygging av kurs-/opplæringsprogram

Det brukes karakterskala:

”Bestått” / ”Ikke bestått”

Avsluttende prøve skal gjennomføres av virksomhet akkreditert for
personellsertifisering ref. Norm for opplæringsvirksomhet.
Bestått pedagogisk prøve danner grunnlag for videre instruktøropplæring i
Modul i-1.1 Generell felles del, samt Fagmodulene i-2, i-3 og i-4.
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Kapittel 6. Hjelpemidler – Undervisningsmateriell / utstyr.
Type utstyr

Beskrivelse av materiell / utstyr

KLASSEROM

Klasserom må ha:
 Tavle / flippover /
 Overhead og lerret
 PC og projektor
 Interaktiv tavle
Klasserommet må ha tilstrekkelig sitte/skriveplasser for
kursdeltakere og ha et tilfredsstillende innemiljø.

UNDERVISNINGSMATERIELL
INSTRUKTØRMATERIELL

ELEVMATERIELL

Utstyr egnet for praktisk undervisning







Undervisningsplan
Leksjonsanvisninger
Øvingsoppgaver
Data presentasjonsprogram for undervisning
Transparenter, bilder / illustrasjoner
Modeller / plakater

Relevante lærebøker og kursmateriell for opplæringen
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