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April 2021 

 

 

Spørgsmål 1 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven angive indholdet af? 

Svar 

1.  Som fører foretager man sig ting på motorcyklen, der ikke har med 
kørselsopgaven at gøre, og som medfører, at man i for lange tidsrum ikke 
har den fornødne opmærksomhed rettet mod kørslen 

2.  Brug af horn over for småbørn skal ske med omtanke, fordi det let kan 
fremkalde panikreaktioner 

3.  Køre med særlig lav hastighed ved vejarbejde, især hvor vejarbejdere 
opholder sig på kørebanen eller i umiddelbar nærhed, heraf samt holde god 
afstand til disse. 

4.  Man overser andre risici, fx at man er for træt eller har kørt for længe til 
at køre forsvarligt 

 
 

 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes i forbindelse med manøvrer på køreteknisk 
anlæg? 

Svar 

1.  Ved øvelse opnå erfaring om  

2.  Opnå nogen færdighed i 

3.  Reagere hensigtsmæssigt 

4.  Ved øvelse opnå færdighed i 
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Spørgsmål 3 

Hvilke(n) af følgende retningslinjer for teoriprøven skal eleven have kendskab til?  

Svar 

1.  Ordblindhed kan ikke begrunde en specialprøve 

2.  Kørelærerens eksemplar af lektionsplanen skal medbringes i behørigt 
udfyldt stand 

3.  Prøven har normalt en varighed på ca. 45 min. 

4.  Ansøgere, der møder for sent, og efter at prøven er begyndt, 
kan ikke få adgang til prøvelokalet og skal beramme ny prøve mod 
betaling 

 

 

 

 

Spørgsmål 4 

Hvilke(n) af følgende vejafmærkning skal eleven kunne genkende og angive betydningen af 
ved fremkørsel mod kryds? 

Svar 

1.  »Stop« (B 13) 

2.  »Frakørselsvejviser« (F 16) 

3.  »Afstandstavle« (H 41) 

4.  »Vigelinje« (S 11) 
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Spørgsmål 5 

Hvilke(t) af følgende forhold er gældende for undervisningen på ”Manøvrer på lukket 
øvelsesplads”? 

Svar 

1.  Ved visse øvelser skal kørelæreren være passager på motorcyklen. 

2.  Øvelserne vil normalt kunne gennemføres på 3 til 4 timer 

3.  Øvelserne skal gennemføres i en rækkefølge, som sikrer, at 
eleven hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere manøvre 

4.  Lukkede øvelsespladser skal være godkendte 

 

 

 

Spørgsmål 6 

Hvilke(n) af disse manøvrefærdigheder skal eleven beherske ved kørsel i 
trafiksanerede områder? 

Svar 

1.  Se efter bump og andre fartdæmpende foranstaltninger 

2.  Holde tilbage for gående ved eventuel kørsel over gågade 

3.  Køre med en passende lav hastighed i cykelgade 

4.  Være særlig opmærksom på gående og legende børn 
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Spørgsmål 7 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven have kendskab til? 

Svar 

1.  22-25 årige har meget højere ulykkesrisiko med alkohol i blodet, end 35-
44 årige har 

2.  Promillen vil være stigende 20-50 minutter efter, at man har drukket den 
sidste genstand 

3.  Ca. hver 5. motorcyklist, der er blevet dræbt i trafikken, har været 
påvirket af alkohol 

4.  Som grundregel er en person på 60 kilo 1½-2 timer om at forbrænde en 
genstand 

 
 

 

 

Spørgsmål 8 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen kan nogle af delmålene indgå i teoriprøven? 

Svar 

1.  3.2.1 Person- og varebiler 

2.  5.2.2 Vejens omgivelser 

3.  6.1.3 Kørekortkategorier og førerret 

4.  8.1.3 Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor 
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Spørgsmål 9 

Hvilke(n) betydning har undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori A for 
undervisningen? 

Svar 

1.  Undervisningsplanen indeholder en nærmere specificering af 
uddannelsesmålene  

2.  Øvelseskørsel (dvs. manøvrer på lukket øvelsesplads, manøvrer på vej og 
øvelser på køreteknisk anlæg) samt køreprøve til motorcykel, skal 
gennemføres på den størrelse motorcykel, der opfylder bestemmelserne for 
kategori A1, A2 eller A, som anført i Undervisningsplanen 

3.  Delmålene udgør de egentlige retningslinjer for såvel undervisningen som 
bedømmelsen ved køreprøven 

4.  Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og 
eleven skønner, at det er hensigtsmæssigt 

 

 

 

Spørgsmål 10 

Hvilke(t) af følgende forhold er gældende for undervisningen på ”Køreteknisk anlæg”? 

Svar 

1.  Eleven skal som fører mindst gennemføre 5 lektioner af 
mindst 45 minutters varighed i manøvrer på køreteknisk anlæg 

2.  Øvelserne gennemføres med én elev på hver motorcykel, og der må højst 
undervises fem elever samtidig 

3.  Eleverne må ikke under returkørslen gennemføre øvelser 

4.  Undervises der mere end 3 elever, skal undervisningen foretages af 2 
kørelærere 
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Spørgsmål 11 

Hvilke(t) af disse delmål i undervisningsplanen kan indgå i teoriprøven? 

Svar 

1.  Angive årsager til 

2.  Opfatte og bedømme 

3.  Genkende 

4.  Have kendskab til 

 

 

 

Spørgsmål 12 

Hvilke(t) af disse køretøjer giver kørekort til kategori A, stor motorcykel, ret til at føre? 

Svar 

1.  Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil 
med en motoreffekt på over 15 kW. Der må tilkobles én påhængsvogn eller 
ét påhængsredskab 

2.  Let firehjulet bil (quadricykel) med en konstruktivt bestemt maksimal 
hastighed på højst 60 km i timen, med eller uden tilkoblet påhængskøretøj 

3.  Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn. Der må tilkobles 
én påhængsvogn eller ét påhængsredskab 

4.  Stor knallert med eller uden tilkoblet påhængsvogn 
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Spørgsmål 13 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved den praktiske prøve? 

Svar 

1.  Udpege 

2.  Angive årsager til, indhold eller betydning af 

3.  Genkende 

4.  Aflæse og forstå betydningen 

 

 

 

Spørgsmål 14 

Hvilke(n) af disse orienteringsfærdigheder skal eleven beherske under ligeudkørsel?  

Svar 

1.  Udnytte vejens optiske ledelinjer under kørsel i sving for at stabilisere 
styringen 

2.  Se langt frem og så vidt muligt være opmærksom på vej- og 
færdselsforholdene 12-15 sek. forude, og dermed undlade at fastholde 
blikket på kørebanen umiddelbart foran motorcyklen 

3.  Være forudseende i trafikken, så væsentlige og unødige 
hastighedsnedsættelser undgås, hvorved der kan opnås en 
brændstofbesparelse 

4.  Holde øjnene i bevægelse og dermed hele tiden være orienteret om 
forholdene forude og til siderne samt forholdene bagude ved hjælp af 
spejlene 
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Spørgsmål 15 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Kørsel med sidevogn"?  

Svar 

1.  Eleven skal ved øvelse opnå erfaring om og nogen færdighed i at køre til 
højre i cirkel med radius på mindst 5 m og højst 10 m og med trinvis 
stigende hastighed, indtil sidevognshjulet netop løfter sig fra vejen 

2.  Eleven skal ved øvelse opnå erfaring om og nogen færdighed i at bremse 
med kortest mulig bremselængde ved trinvis stigende hastigheder op til 80 
km/t med udkobling og samtidig brug af begge bremser 

3.  Eleven skal opnå færdighed i at kontrollere udvalgte dele af 
sidevognens udstyr 

4.  Eleven skal forberede sig på at kunne demonstrere færdighed i kørsel 
med sidevogn ved den praktiske prøve 

 

 

Spørgsmål 16 

Hvilke(t) forhold omkring førerens orienteringsvilkår skal eleven ifølge 
undervisningsplanen have kendskab til? 

Svar 

1.  Orienteringsvilkårene bestemmes af køretøjernes vinduesrammer, spejle, 
karrosseri, førerens styrthjelm, motorbriller eller visir, som danner »blinde 
vinkler« i forskellige retninger 

2.  Styrthjelm, vindstøj, motorstøj og eventuel radio nedsætter førerens 
mulighed for at orientere sig efter lyd 

3.  Anvendelse af briller eller uhensigtsmæssig hovedbeklædning, der 
væsentlig begrænser synsfeltet, nedsætter muligheden for at orientere sig 

4.  Orienteringsvilkårene kan forværres af uhensigtsmæssig 
hovedbeklædning 
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Spørgsmål 17 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet "opfatte og 
bedømme"? 

Svar 

1.  3.2.2 Lastbiler, herunder busser 

2.  5.2.4 Vejens forløb 

3.  6.1.2 Anvisninger for kørslen 

4.  8.2.3 Egne kørselskompetencer 

 

 
 
Spørgsmål 18 

 
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit 7.18.3 i 
undervisningsplanen? 

Svar 

1.  Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i både 
den teoretiske og praktiske prøve 

2.  Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kun indgår i den 
teoretiske prøve 

3.  Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kun 
indgår i den praktiske prøve 

4.  Det er tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til alle de omtalte forhold 
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Spørgsmål 19 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanens afsnit om "Særlige risikoforhold i trafikken" 
indgår præstationskravet "angive indholdet af"? 

Svar 

1.  8.1.1 Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor 

2.  8.1.2 Narkotika som ulykkes- og skadesfaktor 

3.  8.2.1 Opmærksomhed 

4.  8.2.3 Egne kørselskompetencer 

 

 

 

 

Spørgsmål 20  

Hvilke(t) af følgende forhold i afsnittet om "Mobiltelefoners indvirkning på opfattelses- og 
reaktionsevnen" i undervisningsplanen skal eleven kunne angive indholdet af? 

Svar 

1.  Føreren kan forhindre stress situationer ved at afbryde samtalen, hvis den 
går dårligt igennem 

2.  Anvendelse af en mobiltelefon (fx samtale eller sms) kan i visse tilfælde 
aflede førerens opmærksomhed fra trafikken, så reaktionstiden forøges 

3.  En telefonsamtale kan aflede opmærksomheden, således at føreren 
ubevidst ændrer hastighed, og køretøjets 
placering på vejen bliver upræcis 

4.  Under kørsel må der anvendes håndholdt mobiltelefon 
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Spørgsmål 21 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser gælder for påhængskøretøj? 

Svar 

1.  Påhængskøretøjet skal være affjedret og forsynet med støddæmper(e) 

2.  Påhængskøretøjets tilladte totalvægt må ikke overstige 200 kg 

3.  En motorcykel skal godkendes ved syn med hvert enkelt påhængskøretøj 
samt anmeldes til registrering 

4.  En motorcykel må sammenkobles med alle påhængskøretøjer, som 
motorcyklen kan sammenkobles med 

 

 

 

 

Spørgsmål 22 

Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven beherske i forbindelse med 
kørsel i tunnel? 

Svar 

1.  Standse motoren ved brand og forlade køretøjet og søge mod nærmeste 
udgang eller redningsvej 

2.  Styrthjelmens eventuelle solvisir indstilles, således at det bedst mulige 
udsyn opnås 

3.  Placere sig i banen længst til højre 

4.  Sikre sig, at nærlyset og dermed baglyset er tændt 
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Spørgsmål 23 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes normalt ved den praktiske prøve? 

Svar 

1.  Reagere hensigtsmæssigt 

2.  Angive årsager til, indhold eller betydning af 

3.  Udpege 

4.  Opfatte og bedømme 

 

 

 

Spørgsmål 24 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven have kendskab til? 

Svar 

1.  Energiforbruget reduceres, hvis man undgår korte og unødvendige 
køreture 

2.  Høje hastigheder og aggressiv kørsel med kraftige accelerationer, fx i 
forbindelse med overhalinger, medfører øget brændstofforbrug, mens 
energirigtig køreteknik i almindelighed kan give 0-5 % besparelse 
af brændstof og i mange tilfælde helt op til 10 % besparelse 

3.  Om muligt skåne miljøet ved at planlægge kørslen uden for 
myldretiden 

4.  Ved kørsel med sidetasker stiger energiforbruget 
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Spørgsmål 25 

Hvad er formålet med undervisningen i ”Trafikantadfærd" i undervisningsplanen? 

Svar 

1.  Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan forståelse af 
andre trafikanters adfærd, at det hjælper eleven til i tide at lære at forudse 
deres mulige fejl eller tankeløsheder i færdslen og i tide at reagere 
hensigtsmæssigt over for dem 

2.  Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om de 
forskellige køretøjers manøvreegenskaber og førernes forskellige 
orienteringsvilkår, at det hjælper eleven til at lære at forudse de 
vanskeligheder, førerne kan have i bestemte situationer, og dermed 
bedømme den risiko, eleven udsætter sig selv eller andre for ved at 
komme for tæt på et andet køretøj 

3.  Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om nogle 
grundlæggende psykologiske forhold vedrørende kørsel på motorcykel, at 
det hjælper eleven til at blive fortrolig med sin egen opfattelses- og 
reaktionsevne og til at udvikle en færdselssikker og miljøbevidst holdning 
og adfærd 

4.  Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om 
risikoforhold ved vejen, afhængigt af bl.a. vejr og føre mv. eller andre 
trafikanters måde at færdes på, at det hjælper eleven til at lære at forudse 
faresituationer, der ofte kan opstå bestemte steder på en vej eller på 
bestemte vejstrækninger, og i tide reagere hensigtsmæssigt over for dem 

 

 

Spørgsmål 26 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven kunne kontrollere? 

Svar 

1.  Kæden eller tandremmen må ikke have en unormal stor slidtage 

2.  Bremsearme, bremsekabler og bremsestænger må ikke slides eller 
klemmes mod dele af motorcyklen 

3.  Hjuleger skal være hele, tilstrækkeligt spændt og til stede i 
fuldt antal 

4.  Slør i svinggaffel/svingarm må ikke forekomme 
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Spørgsmål 27 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen kan nogle af delmålene indgå i teoriprøven?  

Svar 

1.  Kørekortets gyldighed 

2.  Narkotika som ulykkes- og skadesfaktor 

3.  Reaktionstiden 

4.  Kørekortkategorier og førerret 

 

 
 
 
 

Spørgsmål 28 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af? 

Svar 

1.  Hvis motorcyklen er forsynet med sikkerhedssele, skal denne ikke 
anvendes under kørsel, hvis der i stedet bruges styrthjelm 

2.  Fører samt enhver passager, der er fyldt 8 år, skal under kørslen anvende 
fastspændt styrthjelm 

3.  Børn med en legemshøjde på under 135 cm må ikke befordres på tohjulet 
motorcykel, medmindre barnet er fyldt 5 år og anvender et barnesæde 
eller andet sikkerhedsudstyr, der er tilpasset barnets højde og vægt 

4.  Hvis motorcyklen er forsynet med sikkerhedssele, skal denne anvendes 
under kørsel 
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Spørgsmål 29 

I hvilke(t) af disse afsnit er det beskrevet, at eleven skal genkende og angive betydningen af 
variable færdselstavler?  

Svar 

1.  I afsnittet "Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv." 

2.  I afsnittet "Anvisninger for kørslen" 

3.  I afsnittet "Vejens forløb" 

4.  I afsnittet "Vejens udstyr eller standard" 

 

 

 

Spørgsmål 30 

Hvilke(t) af disse forhold skal eleven kunne angive indholdet af i afsnittene om ”Bedømmelse 
af egen hastighed” og ” Bedømmelse af andres hastighed”? 

Svar 

1.  De fleste kan ikke bedømme hastigheder blot nogenlunde korrekt på 
køretøjer, der er mere end 100 m væk 

2.  Opfattelsen af ens egen hastighed støtter sig dels til motorcyklens 
støjniveau og vibrationer, og dels til synlige baggrundsholdepunkter ved 
vejen (huse, træer, færdselsstriber mv.) 

3.  Hastigheder under ca. 50 km/t bedømmes normalt korrekt, mens 
hastigheder over 50 km/t ofte overvurderes, dvs. opfattes højere, end de i 
virkeligheden er 

4.  Hastigheder under ca. 50 km/t bedømmes normalt nogenlunde korrekt, 
mens hastigheder over 50 km/t ofte undervurderes, dvs. opfattes lavere, 
end de i virkeligheden er 
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Spørgsmål 31 

Hvilke(n) af følgende faremuligheder skal eleven kunne opfatte, bedømme og reagere 
hensigtsmæssigt over for, ved højresving i kryds? 

Svar 

1.  Tegn på, at modkørende svinger til venstre uden at holde tilbage 

2.  Køretøjer med fartegenskaber, der let overvurderes 

3.  Blokeret vognbane af fx holdende køretøj umiddelbart efter 
krydset 

4.  Nedsat vejgreb på grund af kørebanebelægningen eller føret 

 

 

 

Spørgsmål 32 

Hvad betyder færdselstavlen A 11 ”Farligt vejkryds” på en motorvej?  

Svar 

1.  Tavlen angiver, at de kørende fra tilkørselsbanen undtagelsesvis har 
ubetinget vigepligt 

2.  Tavlen angiver, at vejen ikke er egnet til kørsel med høj hastighed 

3.  Tavlen angiver, at de kørende fra tilkørselsbanen har vanskeligt ved at 
køre ind, bl.a. fordi tilkørselsbanen er kort 

4.  Tavlen angiver en plads, der kan benyttes til nødstop 
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Spørgsmål 33 

Hvilke(n) af disse lygter skal en motorcykel være udstyret med?  

Svar 

1.  En eller to lygter med stoplys 

2.  Overhalingsblink 

3.  En lygte med nærlys 

4.  Havariblink 

 

 

 

Spørgsmål 34 

Hvilke(t) af disse afsnit kan man ifølge undervisningsplanen med fordel kombinere 
undervisningen i afsnit 2.1.2 med? 

Svar 

1.  Undervisningen i afsnit 1.1.1 kan med fordel kombineres med 
undervisningen i afsnit 2.1.2 

2.  Undervisningen i afsnit 1.1.2 kan med fordel kombineres med 
undervisningen i afsnit 2.1.2 

3.  Undervisningen i kontrol af motorcyklens udstyr kan med fordel 
kombineres med undervisningen i afsnit 2.1.2 

4.  Undervisningen i afsnit 1.1.3 kan med fordel kombineres med 
undervisningen i afsnit 2.1.2 
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Spørgsmål 35 

Hvilke(n) af disse lovbestemmelser skal eleven have kendskab til i afsnittet om ”Kørekortets 
gyldighed”? 

Svar 

1.  Hvis kørekortet beskadiges eller bortkommer, skal man henvende sig til 
politiet for at få udstedt et nyt 

2.  Når gyldighedstiden er udløbet, kan kørekortet fornys ved henvendelse til 
kommunen 

3.  Kørekortet er gyldigt i 15 år ad gangen, indtil, men kan i 
særlige tilfælde udstedes med kortere gyldighed og på 
bestemte betingelser 

4.  Hvis kørekortet beskadiges eller bortkommer, skal man henvende sig til 
kommunen for at få udstedt et nyt 

 

 

 

Spørgsmål 36 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af i afsnittet 
”Kørsel i mørke og lygtetændingstiden iøvrigt”? 

Svar 

1.  Lygtetændingstiden er tiden fra en time før solnedgang til en time før 
solopgang 

2.  Tohjulet motorcykel uden sidevogn, som i lygtetændingstiden parkeres 
langs vejens yderste kant, behøver ikke at have tændt positionslys 

3.  Lygtetændingstiden er tiden fra solnedgang til solopgang, eller i 
øvrigt når anvendelse af køretøjets lygter er påkrævet på grund 
af mørke, tåge, dis, regn eller lignende sigt- eller lysforhold, 
enten for at gøre motorcyklen synlig for andre trafikanter, eller 
for at man selv kan se tilstrækkeligt 

4.  Særligt kørelys opfylder ikke kravene til lygteføring ved kørsel i 
lygtetændingstiden 
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Spørgsmål 37 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven have kendskab til? 

Svar 

1.  Ved hjælp af bremserne kan man forkorte det stykke vej, motorcyklen kan 
køre alene ved hjælp af bevægelsesenergien 

2.  Ved brug af forhjulsbremsen alene må bremselængden ved 30 km/t være 
højst 12 m 

3.  Bevægelsesenergiens størrelse afhænger af vægt og hastighed 

4.  Bremselængden vil ved fordobling af hastigheden blive firedoblet 

 

 

 

Spørgsmål 38 

I hvilke(t) af disse tilfælde frakendes man førerretten betinget? 

Svar 

1.  Ved kørsel med 160 km/t eller derover på motorvej for andre end 
førstegangserhververe  

2.  Ved en hastighedsoverskridelse på mere end 60 % for andre end 
førstegangserhververe 

3.  Ved 3 klip inden for 3 år for andre end førstegangserhververe  

4.  Ved kørsel hvor promillen er over 1,20 for andre end 
førstegangserhververe 

 

 

 



April 2021 

 

 

Spørgsmål 39 

Hvilke(t) af disse delmål i undervisningsplanen kan indgå i teoriprøven? 

Svar 

1.  1.1.1 Betjeningsudstyr 

2.  3.2.1 Person- og varebiler 

3.  4.1.1 Motorcyklistens vigtigste opgaver 

4.  5.2.1 Kendetegn på risikoforhold 

 
 

 

 

Spørgsmål 40 

Hvilke(n) af disse øvelser skal eleven udføre med kørelæreren som passager på bagsædet? 

Svar 

1.  9.2.3 Bremsning under ligeudkørsel 

2.  9.3.2 Slalomkørsel og kontrastyring 

3.  9.6.2 Acceleration og bremsning 

4.  9.6.3 Kørsel i cirkel med løft af sidevognshjul 

 

 

 



April 2021 

 

 

Spørgsmål 41 

I hvilke(t) af disse tilfælde er uheldsrisikoen ifølge undervisningsplanens afsnit om 
vejbelysning særlig stor på mørke veje? 

Svar 

1.  Ved møde med cyklister 

2.  Ved krydsende fodgængere 

3.  Ved kørsel efter andre 

4.  Ved møde med køretøjer, der blænder 

 

 

 
 

Spørgsmål 42 

Hvilke(t) af følgende forhold omkring styrthjelme skal eleven kunne angive indholdet af? 

Svar 

1.  Styrthjelmen skal have en passende størrelse 

2.  Styrthjelmen skal være godkendt, dvs. EF-mærket 

3.  Styrthjelmen må kun bemales eller påsættes mærker efter fabrikantens 
særlige anvisninger 

4.  Styrthjelmen skal være godkendt, dvs. DS-, FS-, SS-, eller E-mærket 

 

 



April 2021 

 

Spørgsmål 43 

Hvilke(n) af disse oplysninger fremgår af motorcyklens registreringsattest? 

Svar 

1.  Motorcyklens egenvægt/køreklar vægt 

2.  Motorcyklens tilladte totalvægt 

3.  Eventuelt hvilken sidevogn der må kobles på motorcyklen 

4.  Eventuelt hvilket påhængskøretøj der må kobles på motorcyklen 

 

 

 

Spørgsmål 44 

Hvorfor skal eleven ifølge undervisningsplanen lære at udvise en defensiv færdselsadfærd? 

Svar 

1.  For at minimere risikoen for ulykker 

2.  Af hensyn til miljøet 

3.  For at forudse andre trafikanters mulige fejl 

4.  For at give eleven viden om nogle generelle lovbestemmelser for kørsel 
på motorcykel 

 

 

 

 



April 2021 

 

Spørgsmål 45 

 
Hvilke(t) af disse forhold og lovbestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af? 

Svar 

1.  Køresikkerheden afhænger ikke alene af den rent køretekniske beherskelse 
af motorcyklen, men i mindst lige så høj grad af måden, hvorpå føreren 
opfatter og bedømmer færdselsforholdene 

2.  Handsker, fodtøj og anden påklædning skal yde passende beskyttelse ved 
ulykke samt mod kulde, blæst og vejrliget i øvrigt 

3.  Anvendelse af briller eller uhensigtsmæssig hovedbeklædning, 
der væsentlig begrænser synsfeltet, nedsætter muligheden for 
at orientere sig 

4.  Passagerer i sidevogn skal anvende styrthjelm efter samme regler som på 
motorcykel 

 

 

 

 


