
Udstillingsforedraget 
er et blandingsmedie, 
hvor dialog og 
deltageraktiviteten 
er en nødvendighed. 
I møder en trafi kin-
formatør fra Rådet 
For Større Færd-
selssikkerhed –  et 
menneske, der har 
synlige skader efter 
en alvorlig trafi k-
ulykke.Trafi kinfor-
matøren fortæller sin 
personlige historie 
om ulykken og dens 
konsekvenser: 
Hvordan var hospi-
talsopholdet? 
Hvordan er livet som 

handicappet? ...osv. 
Du og eleverne stiller 
spørgsmålene og 
tester efterfølgende 
informatørens svar i 
udstillingen. 

Sådan kan du for-
berede dine elever til 
udstillingsforedraget 
For at du og dine 
elever skal få størst 
muligt udbytte af 
foredraget, er der en 
del, som I kan/skal 
forberede. Dialogen 
og vekselvirkningen 
mellem elever og 
trafi kinformatør er 
bedst, når begge part-
er har forberedt sig 

på mødet. Erfaringer 
viser, at disse foredrag 
gør meget stort 
indtryk på de unge. 
Og når der arbejdes 
videre med emnet, 
er målet selvfølgelig, 
at eleverne ikke selv 
bliver del af en 
drabelig statistik.

Eleverne må spørge 
om alt  
Husk at have forberedt 
mange spørgsmål 
–  hellere for mange 
end for få - lige fra sex 
til andre personlige 
ting. Husk at aftale, 
hvem der stiller 
spørgsmålene, og 

hvem der evt. skriver 
svarene ned. 

I kan tage udgangs-
punkt i følgende 
spørgsmål:
Hvordan skete 
ulykken? 
Hvordan var det at  
vælte rundt i bilen?
Gjorde det ondt? 
Hvad sagde din 
kæreste da hun så at 
du skulle sidde i køre-
stol resten af livet? 
Hvordan var det at 
se sit eget ben helt 
knust?
Hvad tænke du, da du 
så din ven ligge livløs 
ude på marken? 

Hvordan var hospi-
talsopholdet? Hvor 
lang tid tog genoptræ-
ningen?
Hvordan er livet som 
handicappet?
Hvad betyder ulykken 
for resten af dit liv?
Find selv på fl ere.

Relevans og grænser
De enkelte trafi kin-
formatører har 
selvfølgelig forskellige 
grænser,  men som 
udgangspunkt fi ndes 
der ingen dumme 
spørgsmål.
Det eneste krav er, at 
spørgsmålene har re-

levans for foredragets 
formål.  

Efterfølgende bør 
eleverne diskutere 
foredraget hjemme i 
klassen. Hvad gjorde 
indtryk og hvad kan 
de selv gøre for at 
undgå en ulykke?

Foredragets varighed: 
ca. 2 timer   

Et udstillingsforedrag 

God fornøjelse og kør pænt 

Den sidste mand fra Kv ster�d  


