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Forord
Du har i alle år og livsfaser vært trafikant. Først under ansvar av voksne,
og etter hvert med selvstendig ansvar som passasjer i bil og buss, trikk med
videre. Alle som ferdes på veger og gater er trafikanter, og både sammen og
hver for oss er vi best tjent med å ta hensyn til hverandre.
Tenk over: I hvilke av disse rollene er du trafikant? Som gående på fortauet,
som syklist i sykkelfeltet eller når du står på rulleski i kjørebanen?
Du har sikkert erfart at dine medtrafikanter forventer at du samhandler og
opptrer på en trafikktrygg måte. Kanskje har du opplevd at andre har o pptrådt
på en måte som har vært til ulempe eller fare for deg. En vanlig årsak til
uønskede hendelser er at trafikantene oppfatter trafikken ulikt – eller at noen
har vært uoppmerksomme og ikke oppfattet hele trafikkbildet.
Snart står øvingskjøring og førerkortopplæring for bil, moped, motorsykkel,
snøscooter eller traktor for tur. Men - før du kan begynne øvingskjøringen, må
du gjennomføre førerkortopplæringens trinn 1 – Trafikalt grunnkurs.
Denne læreboka dekker pensum for delen trafikalt grunnkurs i valgfaget
trafikk i ungdomsskolen. Til boka og valgfaget har NKI Forlaget et nettsted
med nyttige læringsressurser: fag.nkiforlaget.no. Der kan både du, dine medelever og lærere finne læringsmateriell, lenker, tips og oppgaver. Vi anbefaler
deg å oppsøke nettstedet for å bli kjent med hvilke ressurser du kan finne der.
Et annet råd er å ta initiativ til å diskutere trafikk, trafikale utfordringer og
veitransport i vid forstand i klassen og med familie og venner.
I boka vil du finne to typer henvisninger til internettbaserte ressurser. Last
ned Valgfag trafikk-appen fra App Store eller Google Play. Ved å holde smarttelefonen eller nettbrettet over illustrasjoner merket med AR får du tilgang til
animasjoner med lyd. Den andre typen henvisninger er internettadresser med
ressurser for den som vil vite mer om noe.
Vi ønsker deg lykke til i trafikkopplæringen, og husk at det er du selv som
avgjør hva du lærer.
Hilsen forfatterne
Jarl Ove og Ståle

