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Avsnitt D 

Fråga 1  Som människor är vi olika och har alla olika personlighetsdrag, vissa 

personlighetsdrag kan göra oss till sämre mopedförare i trafiken. Ett sådant 

personlighetsdrag är impulsivitet. Vad betyder det?   

Svar : A  Att handla först och tänka sedan     

 B   Att vara jäktad och nerös 

 C  Att vara aggressiv och argsint  

 

Fråga 2 Stress är något som kan inverka negativt på dig, när du kör moped. Vad är 

stress och varför kan det inverka negativt på dig som mopedförare?

  

Svar : A  Att handla först och tänka sedan 

B  Stress är att vara pressad och nervös, att skynda sig och inte uppmärksamma 

farliga trafiksituationer 

 C Att man blir handlingsförlamad och inte vet vad man skall göra.  

 

Fråga 3  På vilket sätt kan du se till att du kör så säkert som möjligt, när du kör moped? 

Svar : A    Alltid hålla låg hastighet 

B Planera körningen, använda backspeglarna och se till att det finns gott om tid 

att stanna inför varje hinder. 

 C Träna på att kunna bromsa hårt. 
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Fråga 4 Vilket av nedanstående alternativ beskriver den bedömning, som är svårast att 

göra. 

Svar : A   Avstånd till framförvarande fordon 

B   Avstånd till fordon som kommer på en sidoväg 

 C   Avstånd till mötande fordon 

 

Fråga 5  Vad kan sannolikhetsinlärning ge för effekt i trafiken 

Svar :   A   Att jag i en korsning, där det sällan kommer fordon, kör för fort. 

                          B   Att jag i en korsning, där sikten är bra, kan köra fort. 

  C    Att jag i en korsning, där det sällan kommer fordon, kör långsamt. 

 

 

Fråga 6 Du åker med din moped på en landsväg och skall göra en vänstersväng. Du ser i 

din backspegel att det inte finns några bilar bakom dig, däremot kommer det 

en lastbil i mötande körfält. Vad är nu den största risken för en trafikolycka?  

Svar : A  Att jag ligger för nära mittlinjen och blir påkörd av lastbilen. 

B  Att jag missbedömer lastbilens hastighet, när jag  svänger och inte hinner 

korsa vägbanan i tid. 

 C  Att lastbilen vinglar och kör över på min sida av vägen. 
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Fråga 7 En ung människa har bättre reaktionsförmåga än äldre personer och kan 

snabbare uppfatta oförutsedda händelser. Äldre personer har mer erfarenhet 

av att vistas i trafiken och kan därför ha lättare för att bedöma en farlig trafik- 

situation. Hur uppnår man ett bra samspel i trafiken?  

Svar : A    Äldre personer bör köra långsammare än unga personer i trafiken. 

B   Unga personer kan köra snabbare än äldre personer i trafiken. 

 C  Alla bör följa de hastighetsbegränsningar som finns angivna. 

 

 

Fråga 8 Vad är rätt om att stanna mopeden på en väg med våt asfalt? 

Svar : A Man bör bromsa med frambromsen först och sedan med bakbromsen,  

bromsa hårt och låsa båda hjulen. 

B Man bör bromsa mjukt och bestämt, först med bakbromsen, sedan med 

frambromsen. Bästa inbromsningen fårm man, om man inte låser hjulen på 

mopeden.  

C Med rätt bromsteknik blir bromssträckan kortare på våt asfalt än på               

torr asfalt.   
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Fråga 9 När du kör din moped och vägen svänger påverkas du och mopeden av  

centrifugalkraften, en kraft som vill trycka dig och din moped rakt fram av 

vägen. Hur gör du bäst för att kontrollera denna kraft? 

Svar : A  Kraften styrs av mopedens tyngd och hastighet, ju tyngre mopeden är och ju 

fortare jag kör, ju större blir centrifugalkraften, därför bör jag anpassa 

hastigheten efter hur vägen svänger och sänka farten i tid innan en skarp 

sväng.    

B Kraften styrs av mopedens tyngd och hastighet, ju tyngre mopeden är och ju 

fortare jag kör, ju större blir centrifugalkraften, därför bör jag bromsa hårt när 

vägen svänger skarpt, så att då jag svänger som mest, minska farten som mest.    

 C Kraften  styrs av mopedens tyngd och hastighet, ju tyngre mopeden är och ju 

fortare jag kör, ju större blir centrifugalkraften, därför bör jag luta mopeden så 

mycket som möjligt och ge full gas, då vägen svänger skarpt .   

  

 

Fråga 10         De flesta olyckorna inträffar i vägkorsningar och vid vänstersväng. 

                         Vad är riktigt i nedanstående påstående? 

Svar: A    Jag kör defensivt och andra trafikanter måste ta hänsyn till mig, när jag ska 

byta fil eller svänga till vänster.  

B   Jag skall titta bakåt, kontrollera den döda vinkeln och när vägbanan är fri, 

blinka i god tid och byta fil eller svänga till vänster. 

C   Jag lägger mig mitt i körbanan, så kan andra inte köra om mig, blinkar och 

svänger.  
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Fråga 11  Du närmar dig en vägkorsning med trafikljus med blinkande gult sken och där 

vägmärken saknas. Vad är det som gäller? 

Svar: A  Jag stannar och lämnar företräde åt alla på den korsande vägen. 

B   Jag tar ögonkontakt med andra förare och respekterar högerregeln. 

C  Om inte trafikljuset fungerar och det inte finns någon skylt, behöver jag inte 

lämna företräde. 

 

Fråga 12      Du kör på en gata med kullersten. Vad bör du tänka på? 

Svar:          A  Att komma hem så fort som möjligt och bortse från underlaget    

                   B   att sänka farten och köra defensivt, så det inte händer en olycka 

                  C    Att det är lättare att köra på trottoaren, så det går fotare att komma fram.    

 

Fråga 13       Vad menas med positiv gruppåverkan 

Svar: A   Att lära sig i grupp hur man kör på enbart bakhjulet 

B   Att i grupp träna bromsteknik genom att bromsa och få stopp på mopeden  

så nära en husvägg som möjligt, utan att hjulen låser sig  

C   Att kamraterna påminner dig om hjälmen, när du ska få skjuts på moped. 

 

Fråga 14          Vilken försäkring är du skyldig att ha på ditt fordon (moped)? 

Svar: A    Stöldförsäkring 

B   Trafikförsäkring 

 C  Vagnskadeförsäkring 
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Fråga 15         Vad gäller om du kommer hem sent en kväll och kör genom ett  

                         bostadsområde? 

Svar: A   Jag skall anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så, att andra inte blir störda     

i onödan. 

B   Om jag kör fort och skyndar mig hem, så hinner inte grannarna bli störda. 

C   På kvällen kan jag använda mig av gång- och cykelvägar, så jag inte stör 

grannarna i onödan. 

        

Fråga 16         Varför är tomgångskörning endast tillåten en minut i vissa kommuner? 

Svar: A  För att de boende i området inte skall störas.  

B  För att begränsa utsläpp av farliga ämnen som koloxid, kolväten, mm . 

 C  För att mopeden inte fungerar så bra och kan stanna, om den får för mycket    

  bensin.   

 

Fråga 17          Hur skall du göra om mopeden inte startar på grund av att batteriet är dåligt                     

                          när du skall köra iväg och har bråttom. 

Svar: A  Om jag drar i dragläget upprepade gånger så startar den till slut, samtidigt 

som jag använder elstarten    

B   Jag ropar på en kompis, som kan bogsera mig tills den startar 

 C   Jag kan kicka igång mopeden och sedan laddas batteriet när jag kör 

 

 

 

 

 

 



    www.halluddsforlag.se        www.moppedbok.se    
 

 
8 

Fråga 18-19   Du tänker köpa en begagnad moped, som är i jättebra skick till ett billigt pris.  

                       När du skall provköra den, säger ägaren stolt att den går i 60 km/tim. Bör du  

                       provköra mopeden? 

Svar: A  Jag provkör den inte och är inte intresserad av att köpa en moped som går  

                            för fort. 

B  Jag provkör mopeden men jag kör den bara i 40 km/tim eftersom jag är rädd  

    om mitt körkort som kan dras in vid trafikförseelser. 

 C  Jag gör mig inte skyldig till något brott och provkör den eftersom mopeden  

                             inte är trimmad. 

 

Fråga 19        Hur kan du i första hand kontrollera att allt är i sin ordning vid köp av en  

                        begagnad moped 

Svar: A   Jag kontrollerar att mopeden går bra och  ber ägaren legitimera sig 

B   Jag kontrollerar chassinummer, att det inte är skrapat,  och att samma  

      nummer finns på registreringsbeviset och på registreringsskylten samt  

      begär legitimation av säljaren  

 C   Jag begär legitimation av säljaren  och skriver på överlåtelsehandlingarna  

                             eftersom fordonet är kontrollerat på Svensk bilprovning  
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Fråga20           Vad menas med att du skall göra en säkerhetskontroll före körning 

Svar: A    Det räcker med att prova bromsarna så de fungerar vid en hastig  

       inbromsning 

 B    Det räcker med att jag byter lampa när den går sönder och kollar  

                               bromsarna i bland  

                         C   Jag skall kontrollera däck, belysning, blinkers, bromsljus och reflexer samt   

                              hålla  mopeden ren så den syns bra i trafiken 

 

 

Fråga 21  utgår Se + frågor 

 

Fråga22        När kan motorn på din moped få ojämn tomgång 

Svar: A   När jag kör på en alltför gropig väg 

B   När jag varvar med gasreglaget och rusar motorn kan motorn få för mycket  

      bränsle vilket i sin tur gör att det blir ojämn tomgång 

 C   Bara om jag tankar med 93 oktan och glömmer att fyller på olja i en  

                             fyrtaktare. 

 

Fråga 23        När jag kör serpentinkörning skall jag; 

Svar: A  Sträcka på armarna och koncentrera mig på konen som är närmast 

B   Följa med mjukt i kurvtagningen och  ändra viktfördelningen 

 C  köra fort och så rakt som möjligt 
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Fråga 24     Vilket ger den bästa bromsverkan när du bromsar din moped 

Svar: A   Frambromsen är den som är mest effektiv och tar bäst 

B   Bakhjulet är det hjul som driver mopeden framåt det är därför bäst att  

      bromsa med enbart bakbromsen 

C  Jag bromsar med bakbromsen, för fram gasreglaget och bromsar även med  

                             frambromsen nästan samtidigt och får då dubbel bromsverkan . 

 

 

Fråga 25          Varför är bakbromsen inte lika effektiv som frambromsen på mopeder   

Svar: A   Bakbromsen kan ha en mekanisk bromsning som inte är lika effektiv som  

det Hydrauliska system som finns till frambromsen. Vid inbromsning sker även 

en omfördelning av väggreppet mot framhjulet. 

B   Det tar längre tid att bromsa bakhjulet eftersom det är bakhjulet som driver  

      mopeden framåt 

 C   Det är lätt at få en låsning av bakhjulet om man bromsar för hårt 

 

Fråga 26 utgår Se + frågor 

Fråga 27 utgår Se + frågor 

Fråga 28 utgår Se + frågor  

 

Fråga 29         Hur gammal måste man vara för att få göra det skriftliga examinationsprovet   

                        för moped. 

Svar: A   15 år 

B   14 år och 9 månadet 

 C   15 år och 9 månader 
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Fråga 30 – 31 utgår. Se +frågor 

 

Fråga 32         Du ser en kille som står och sprayar färg på din nya moped Du vill ha   

                        ersättning.  Kan du hålla honom kvar tills tillkallad polis kommer? 

Svar : A   Nej, jag kan inte göra något åt det.   

B   Ja, han kan gripas av mig eller den som hjälper mig och hållas kvar tills  

     tillkallad polis kommer. 

 

+ frågor 

 

Fråga 33        Hur påverkas en förare av stress 

Svar: A     Föraren påverkas inte av stress 

B     Förmågan att avsöka området framför föraren försämras vid  

        mopedkörning 

 C     Alla former av stress påverkar körförmågan negativt. 

 

 

Fråga 34       Vad menas med imitationsinlärning 

Svar               A   Att man lär sig på att göra det som andra gör 

                       B   Att jag lär mig lättare genom att lyssna noga 

                       C   Att  tränat mig på överinlärning 

 

 

 



    www.halluddsforlag.se        www.moppedbok.se    
 

 
12 

Fråga 35       Vilket kan vara det allvarligaste tecknet på att du börjar bli trött vid körning. 

                       A    Jag ser inte alla situationer lika bra 

                       B    Jag får ett tunnelseende 

                      C     Synen försämras och ögonlocken blir tunga och trötta 

 

Fråga 36      Varför kör en del människor alkoholpåverkade. 

                      A   De har tappat av en del av omdömet och tar för lätt på riskerna i trafiken 

                      B    Reaktionsförmågan ökar  

                      C    Man kör bättre med förlängd reaktionstid 

 

 

Fråga 37        Hur kan alkohol påverka en människa efter ett glas vin eller en starköl 

                      A    Alkoholen kan orsaka bristande koncentration och försämrad förmåga att  

                            köra moped. 

                      B   Risk för dubbelseende 

                      C   Omdömet försämras betydligt 

 

Fråga 38     Kan du öka förbränningen av alkohol 

                     A    Ja, om jag badar bastu och svettas mycket 

                     B    Nej, det kan jag inte 

                     C    Ja, om jag äter en stadig måltid 
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Fråga 39     Vad är sant om moppedistens syn vid en hälsokontroll 

                     A   Synen kan ha försämrats gradvis utan att man märker det 

                     B   Den som har försämrad syn har ett bättre mörkerseende 

                     C  Man ser bättre med blå linser 

 

Fråga 40   Vad är sant om hjälmanvändning  Vv statsetik över trafikolyckor 2000-2006 

                 A   Två tredjedelar av de som omkommit på EU-moped och knappt hälften av som   

                      omkommit på moped klass II har använt hjälm vid olyckstillfället. 

                B    De som kört defensivt utan hjälm har inte omkommit i trafiken 

                C    Hjälmen sitter bra utan att vara fastspänd och detta påverkar inte  

                      olycksstatestiken över omkomna mopedister  

 

Fråga 41  Vad är sant om singelolyckor     

                  A  Av alla rapporterade singelolyckor med dödlig utgång under 2000-2006 fanns    

                       alkoholpåverkade förare i nästan varannan olycka 

                 B   Det är ofta äldre förare över 75 år som kör av vägen och omkommer i  

                      singelolyckor 

                 C  Äldre förare över 60 år dricker mer alkohol  
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Fråga 42  Hur kan en förare av moped underlätta körningen 

                 A  Hålla mopeden ren och snygg och göra all service själv 

                 B   Genom att alltid hålla sig till gällande trafikregler och hålla på sin rätt i trafiken 

                 C   Genom att planera sin körning och färdväg i god tid 

 

Fråga 43   Vad menas med ett moget trafikbeteende 

                A  Att alltid hålla sig till trafikreglerna 

                B  Att köra aktivt och snabbt så man inte är i vägen för andra vid körfältsbyten 

                C  Att köra defensivt och släppa fram andra vid exempelvis körfältsbyte 

 

 

 Fråga 44       Hur påverkas en förare av stress 

Svar: A     Föraren påverkas inte av stress 

B     Förmågan att avsöka området framför föraren försämras 

 C   Alla former av stress påverkar körförmågan negativt. 

 

Fråga 45              Vad är negativt för din djupinlärning och för förståelse för trafikregler och  

                               övningar i trafik.  

Svar: A    Att jag inte behöver engagera mig så mycket när jag kommer till lektionen 

B    Att teori och praktikkunskap  är nödvändigt för samspel i trafiken  

 C   Att jag blir bättre motiverad att följa med på lektionen 
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Fråga 46        Vilken av nedanstående förare är minst inblandad i trafikolyckor 

                         A  Den som kör fort och säkert 

                         B  Den som kör en moped med ABS-bromsar 

                         C  Den som kör defensivt 

 

 

Fråga 47        Vad  överinlärning för betydelse 

                         A   Med träning i körgård och övningar i trafiken klarar jag en krissituation  

                               bättre 

                         B   Jag lär mig snabbt på kort tid och glömmer det jag lärt mig lika fort 

                         C   Jag blir en bättre förare i trafiken om jag kört crossmoped  

 

Fråga 48         Varför är impulsiva förare farliga i trafiken 

                         A   De kör så långsamt i trafiken at de är en fara för andra som kör om dem 

                         B   För att de kör för fort 

                         C  För att de handlar först och tänker sedan 

 

 

Fråga 49        Vad kan grupptryck ha för betydelse i trafiken    

                         A   Att jag kör som jag blivit lärd under mopedkursen 

                         B   Jag lyssnar på mina kompisar om de ogillar att jag kör utan belysning 

                         C   Jag bryr mig inte om vad kompisarna säger utan kör utan hjälm om jag  

                              känner för det.  
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Fråga  50        Vad är en synvilla 

                         A  Bländande sol på ett smutsigt visir 

                         B  När jag ser vattringar på en asfalterad väg en varm sommar dag 

                         C  När jag möter en bil med en tänd strålkastare på en landsväg i mörker 

 

 

Fråga 51        Vad kan varseblivning innebära? 

                        A   Att du ser alla vägmärken du är van att se och rättar dig efter dem 

                        B   En ung förare har lättare att ta till sig information än en äldre erfaren förare 

                        C   På en väg som du åker ofta missar du lätt att uppfatta eller förnimma nya  

                             skyltar eller regler som satts upp utefter din färdväg   

 

Fråga 52        Vad menas med fartblindhet 

                        A   När jag kör så fort att jag missbedömer möjligheten att stanna vid en  

                              vägkorsning till en huvudled. 

                        B   När jag ser dåligt bakom en bil på en dammig grusad landsväg 

                        C   När jag kör i 45 km i timmen och blir bländad av solen 

 

Fråga  53       Varför ger vissa personer efter för grupptryck 

                        A   De har bra självförtroende 

                        B   Vill vara med i gruppen och identifiera sig med den 

                        C   De har en låg stresströskel 
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Fråga 54        Hur påverkas förare av stress 

                        A   Stress förbättrar varseblivning 

                        B   Stress gör föraren mer observant 

                        C   Stress försämrar avsökningsrutinerna under färden 

 

 

 

Fråga  55       Vad ä sant om alkohol och illegala droger 

                        A   Sammantaget var 20% av alla dödsolyckor med moped under åren 2002 –  

                              2006  alkoholrelaterade.   

                        B   Att blanda alkohol och illegala droger kan vara livsfarligt 

                        C   Äter jag medicin blir jag en sämre mopedförare 

 

Fråga 56        Hur lång tid tar det för en normalstor människa att förbränna en starköl,   

                        7,0 cl starksprit. 

                        

                       A   c:a 3,5 timmar 

                        B    c:a 2   timmar 

                        C   c:a 4   timmar 
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Fråga  57       Vilken situation är farligast 

                       A    Att bli bländad på en mörk landsväg då det samtidigt går personer utan 

                             reflexer på din högra sida  

                       B   Att bli omkörd av en stor lastbil på en huvudled 

                       C    Att få motorstopp på spåret vid en järnvägsöverfart 

 

 

 

 

Fråga 58       Vad är inte sannolikt  

                       A   Att det kommer ut en bil från en tomt med skymmande häckar 

                       B   Att en bil som kommer från vänster i en vägkorsning stannar och släpper  

                            fram dig som kommer på moped  

                      C   Att du kör sakta genom en korsning där det sällan kommer andra fordon 

 

 

Fråga  59     Vad är sant om mopedförare 

                     A    Den som inte har förstått skillnaden mellan ” att köra moped,  

                            och åka moped”, överskattar lätt sin förmåga och kan råka ut för olyckor i  

                            trafiken. 

                     B    Unga manliga förare kör bättre än kvinnliga förare 

                     C    Unga kvinnliga förare underskattar ofta sin egen skicklighet 
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Fråga 60      

                       Vem är skickligast på att välja ut information i trafiken. 

                        A  En erfaren mopedförare varseblir snabbare ny information  under färden 

                        B  En ung oerfaren mopedförare har lättare att tolka olika trafiksituationer  

                        C   En förare som är van vid olika trafiksituationer och inte behöver använda  

                              backspeglar under färden. 

 

Fråga 61        Hur bidrar du bäst som mopedförare till att öka trafiksäkerheten  

                        A   Jag kör fort så jag inte är i vägen med min moped 

                        B   Jag kör defensivt 

                        C  Jag höjer min bromsberedskap 

 

Fråga 62           Vilket av nedanstående alternativ  beskriver en bedömning  

                         som är svårast att göra. 

Svar: A   Avstånd till framförvarande fordon 

B   Avstånd till fordon som kommer på en sidoväg 

 C   Avstånd till mötande fordon 

 

Fråga 63           Vad kan sannolikhetsinlärning ge för effekt i trafiken 

Svar:   A   Att jag i en korsning där sikten är dålig kör fort 

                          B   Att jag i en korsning där sikten är bra kan köra fort 

  C    Att jag i en korsning där det sällan kommer fordon kör långsamt. 
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Fråga 64          Du närmar dig en lastbil som står och lastar i ett vägarbetsområde på din sida 

                         av vägen. Längre bort på vägen ser du en mötande bil. Vem har företräde. 

Svar: A   Bilisten skall lämna dig företräde eftersom du är en oskyddat trafikant  

B   Du som har hindret på din sida skall lämna företräde åt det mötande  

     Fordonet 

 C  Nöden har ingen lag, jag kan köra om på trottoaren som är fri från trafik 

 

 

 

 

Fråga 65          Vad menas med defensiv körning 

Svar: A    Att man kör snabbt och håller undan från andra trafikanet. 

B   Att man inte utsätter andra och sig själv för risker i trafiken 

 C   Att man alltid håller låg fart och följer trafikreglerna 

 

Fråga 66         Vilken broms skall du använda om du skall bromsa med den broms som är            

                         minst effektiv. 

Svar: A  Frambromsen 

B   Bakbromsen 

 C   Båda är lika effektiva 
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Fråga 67         Du åker på en landsväg, du ser  en varningsskylt med halt väglag på en torr väg 

                        som löper genom ett åkerlandskap. I en kurva ser du en traktorspår och fuktig 

                        jord från en åker. Vad bör du göra 

Svar: A    Jag bryt mig inte om skylten och kör som jag brukar 

B   Centrifugalkraften/sidkraften gör det lättare att åka av i en kurva där   

      friktionen mot vägbanan är sämre på grund av halt underlag.  Jag sänker    

                              farten.  

 

Fråga   68       Var skall du rikta blicken för att få bäst överblick över trafiksituationen  

                      framför dig. 

Svar:              A     Så nära mopeden framför mig som möjligt 

                       B     Så långt fram som möjligt 

                       C     Jag skall avsyna området långt fram, ta tillbaka blicken och avsynar  

                              området nära mig. 

 

Fråga 69    Du har tänkt köra om en buss som körs långt till höger i körfältet. 

                  Vilken av nedanstående risker är störst? 

                  A  Att bussen plötsligt kör ut på vägen framför dig utan att markera med blinkers 

                  B  Att det kör ut någon från en bensinstation som ligger till vänster utefter vägen 

                  C  Mötande bilar som ligger för nära mittlinjen  
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Fråga 70     Vilken av nedanstående förare har kortast reaktionstid när det gäller under en     

                   stoppsträcka. 

                   A  Den som har höjt bromsberedskapen 

                    B  Den som kör defensivt 

                   C   Den som har ögonkontakt med fordonet framför sig  
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