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Forslag til undervisningsforløb vedr. APV 

Baggrund 

Ifølge reglerne skal eleverne opfylde følgende kompetencemål: 

Forstå og bidrage til en APV og redegøre for faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet 

Undervisningsmateriale om APV 

For mange arbejdsmiljøproblemer – f.eks. ergonomi og ulykkesrisici – kan fotos være et 
godt værktøj til at dokumentere arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.  Fotos taget med f.eks. 
mobiltelefon er et let og praktisk redskab i hverdagen, så chaufføren på en god og nem 
måde kan få diskuteret arbejdsmiljøforhold med vognmanden.  

Herudover kan fotos bruges til at illustrere situationer, der er vanskelige at beskrive og 
kræver mange ord. Dette er specielt en fordel for bogligt svage elever. Fotos giver derfor 
en inspirerende og utraditionel måde at arbejde på, som eleven senere kan bruge i sit 
chaufførarbejde. Ved kortlægning med fotos vil vægten blive lagt på de 
arbejdsmiljøproblemstillinger som chaufførerne selv mener, er de største og mest 
iøjnefaldende belastninger.  

Billeder kan suppleres med enkelte tjeklister, som sikrer, at man kommer hele vejen rundt i 

kortlægningen. På www.bartransport.dk er der på de enkelte branchesider et faneblad 
om APV. På siden er der både et skema, hvor der indsættes billeder, tjeklister og 
spørgeskemaer målrettet transportsektoren. Under fanebladet ulykker er der også en 
samling illustrationer, der kan bruges til diskussion om ulykkesrisici.  

Forløb 

1. Oplæg om APV: Ideen bag, hvordan og hvem, faserne i APV, hvor finder jeg hjælp? 
2. Eleverne kortlægger arbejdsmiljøet ved hjælp af digitalkameraer suppleret med at 

nogle elever kortlægger ved hjælp af tjeklister (AT´s eller BAR-transport). For hvert 
arbejdsmiljøproblem, der registreres med tjeklisterne udfyldes et lille skema, der 
beskriver problemet. Der kan evt. også kortlægges gode løsninger. 

3. Læreren: Fotos udskrives. Fotos og skemaer klæbes op på plancher/vægaviser– 
gerne groft sorteret efter temaer.  

4. I fællesskab diskuteres fotos og skemaer en for en. Hvad er problemet? Skriv evt. 
en kort sætning under fotoet for at beskrive problemet. Hvad skal man specielt 
lægge mærke til ved dette foto? 

5. Der laves for hvert problem en risikovurdering. Hvad kan der ske? Hvor alvorligt er 
det, hvis ”det” sker? Hvad er risikoen for at ”det” sker? Hvor tit udføres opgaven? 
Hvor mange personer? Er det nogensinde sket? Er det lovligt? Risikovurderingen 
udmunder i at foto/skema placeres i et rødt/gul/grøn matrix.  

Er det usandsynligt, at problemet opstår, og er konsekvensen lille, er det ikke det 
vigtigste at få gjort noget ved. Problemet placeres i det grønne felt. Er det let at 
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finde en god og billig løsning, er det selvfølgelig en god idé at løse problemet 
alligevel.  

Er der stor sandsynlighed for, at problemet opstår – er det f.eks. hele tiden til stede 
og er der alvorlige konsekvenser, placeres problemet i det røde felt. De problemer 
er det vigtigt at finde en løsning på. 

 

Konsekvensen. Hvor alvorligt? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Risiko: hvor tit? Hvor mange? 

Placeringen i de forskellige felter kan anvendes i prioriteringen og udarbejdelse af 
APV´ens handlingsplan, idet de røde felter er vigtigst at få gjort noget ved.  

6. Hvordan kan arbejdsmiljøproblemerne forebygges? Diskuter fælles hvordan 
problemerne kan løses. Evt. har eleverne allerede set en løsning de kan fortælle 
om. 

7. Udfyld til sidst en handlingsplan med, hvad der skal gøre, tidsfrister og ansvarlig. 
Skema til handlingsplan findes bl.a. på www.bartransport.dk 


