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+ frågor till AM-elever 

 

Fråga 1         Vad är sant om utsläpp av farliga ämnen från mopeder 

Svar : A    Förarens körsätt  påverkar inte  utsläppen av miljöfarliga ämnen 

B   Avgaserna bidrar till försurning av naturen 

 C    Om man kör defensivt skadas inte naturen 

 

Fråga 2       Får du köra en moped som har fel på bakbromsen  ( ur funktion) 

Svar:             A   Det går bra  –jag har ju en frambroms  

                      B   Det mekaniska bromssystemet fungerar ändå 

                      C   Nej   

 

Fråga 3      Du har din moped stående i värmen i ett garage i stället för ute i kylan 

                      Vad är sant? 

Svar;             A   Att ha motorn lite varm innan jag kör iväg har inte någon effekt på miljön 

                      B   Det minskar de giftiga  avgasutsläppen med upp till 50 % de första  

                           kilometrarna. 

                      C   Jag behöver inte kicka i gång mopeden om den har elstart 
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Fråga 4     Oljelampan tänds på instrumentpanelen 

                     Vad skall du göra? 

Svar:            A   Varva gasreglaget tills den slocknar 

                     B   Hålla dragläget på en jämn nivå och inte köra så fort 

                    C    Stanna motorn omedelbart 

 

Fråga 5   Var står det vilken olja du skall använda till din moped 

Svar:          A   Instruktionsboken 

                   B   Registreringsbeviset 

                  C    Försäkringsbeskedet 

 

Fråga 6  Hur kan du minska bensinförbrukningen på din moped 

                  A  Genom att köra defensivt och sköta om mopeden 

                  B   Genom att köra offensivt och bromsa utan att hjulen låser sig 

                  C   Genom att undvika att köra på grusvägar 

 

Fråga 7  När är bränsleförbrukningen vanligast som störst 

                  A   Den påverkas inte av min hastighet när jag kör 

                  B   Den påverkas inte av mitt körsätt 

                  C   Den påverkas av hur jag  växlar  
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Fråga 8   När måste du registreringsbesiktiga din moped 

                   A  När jag bytt ut slitna bromsok mot nya 

                   B  När jag bytt motor för att kunna köra på annat bränsle 

                  C   Varje år, om mopeden är äldre än tre år 

 

Fråga 9   Det finns olika oktantal när du tankar din moped och olika miljöklasser 

                  Vilken miljöklass är bäst för miljön 

                   A    Miljöklass 1 

                   B    Miljöklass 2 

                   C    Miljöklass 3 

 

Fråga 10   Vad är sant om koloxidförgiftning 

                   A  Risken är störst om jag provar mopeden i et litet garage utan ventilation 

                   B Risken är störst när jag tankar mopeden och andas in bensinångorna  

                  C  Risken är störst när jag har fel oljeblandning 

 

Fråga 11  Mopedens avgaser förorenar luften. Vilka ämnen är den största bidragande  

                 orsaken till växthuseffekten. 

                  A  Svaveldioxid 

                  B  Koldioxid 

                  C  Koloxid 
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Fråga 12   Vad kan öka bränsleförbrukningen 

                   A  Att jag inte har sett över lufttrycket i mina mopeddäck 

                   B  Att jag inte ser långt fram och planerar min körning 

                  C   Att bromsvätskenivån är för låg och bromsoket påverkas 

 

Fråga  13   När du skall köra iväg med din moped känner du att mopedens framdel ”voblar” 

                    Vad kan det bero på? 

                    A  För hårt lufttryck i däcken 

                    B  För lite luft i framdäcket 

                    C  Vajern till den mekaniska bromsen är för hårt spänd 

 

 

Fråga 14   Var kan du läsa om hur tungt din moped får lastas 

                   A  På instrumentpanelen 

                   B  På registreringsbeviset 

                   C  I instruktionsboken 

 

 

Fråga 15   Vad menas med att en moped kan bli överstyrd 

                   A  Jag lutar mig för långt fram när jag kör mopeden 

                   B  Att mopeden är lastad utöver den föreskrivna totalvikten  

                       och blir för tung baktill 

                  C  Att styret sitter för högt 
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Fråga 16   Vad är sant om ABS bromsar  ( finns inte på vanliga mopeder) 

                   A  Fordonet går att styra under hård inbromsning 

                   B  Bromsarna har en mekanisk bromsverkan 

                   C  Bromsarna fryser inte fast om det är kallt ute  

 

 

Fråga 17    Vad menas med att fordonet är understyrt 

                    A  Fordonet svänger mer än jag tänkt mig när jag kör in en kurva 

                    B  Fordonet svänger mindre än jag har tänkt mig när jag kör in i en kurva  

                   C   Styret sitter för lågt på mopeden 

 

 

Fråga  18   Var sitter katalysatorn enligt nedanstående förslag: 

                    A  I avgasröret på en bensindriven bil 

                    B  I avgasröret på en moped 

                   C  I avgasröret på en elbil 

 

Fråga 19    Vilket fordon släpper ut mest kväveoxider i luften 

                  A  Mopeder 

                  B  Bensindrivna bilar 

                 C   Diselbilar 
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Fråga 20  Vilken kombination är riktig 

                A  Destillerat vatten till batteriet 

                 B  Glykol till batteriet 

                 C  Rödsprit till batteriet 

 

Fråga 21  Det finns c:a 200 000 mopeder i trafik i Sverige och   

                 c:a 25 % av utsläppen av koldioxid i Sverige  kommer från; 

                  A  Enbart mopeder 

                  B  Enbart bilar 

                 C   Trafiken 

 

Fråga 22  Om du har tvättat din moped kan bromsarna till en början ta ojämnt 

                  Hur avhjälper du detta 

                  A  Genom att vänta tills vattnet torkat bort 

                  B  Genom att låna en hårtork och blåsa på varmluft 

                  C  Genom att åka och bromsa med låg fart 

 

Fråga 23  Vilken utrustning måste din moped ha? 

                  A  Backspegel på vänster sida 

                  B  Godkända stänkskärmar 

                 C   Backspegel på höger sida 
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Fråga 24  Hur kan jag minska min bränsleförbrukning 

                  A  Genom att ha mopeden stå i ett varmgarage innan jag kör 

                  B  Genom att hålla mopeden ren och snygg när den står ute i kylan 

                  C  Genom att ta in batteriet och ladda upp det på nätterna 

 

Fråga 25   Vad är sant om kväveoxider 

                   A  De är lättantända 

                   B  De bidrar till markförsurning 

                   C  De kan inte skada andningsorganen 

 

Fråga 26    Du känner skakningar i styret när du kör. Vilken är den vanligaste orsaken? 

                   A  Styrsnäckan kan vara skadad  

                   B   För lite luft i framdäcket 

                   C   Bromsvätskan börjar ta slut 

 

Fråga 27  Vilken förändring kräver en ny mopedbesiktning 

                  A  Montering av dragkrok på mopeden 

                  B  Kedjebyte 

                  C  Byte av trasig sittdyna   



 www.mopedkort.se  Info@mopedskolan.nu    www.mopedbok.se     

 
9 

 

 

Fråga 28   När får du använda dubbdäck på din moped? 

                   A  Året om 

                   B  Vid risk för vinterväglag 

                   C  Bara i terrängen 

 

Fråga 29  Vilken utrustning måste en tvåhjulig moped ha? 

                   A  Reflexer på sidorna och baktill 

                   B  Varningstriangel  

                   C  Verktygsväska 

 

Fråga 30  Hur minskar du mängden miljöfarliga avgaser när du kör moped 

                  A  Jag startar med en varm motor 

                  B  Jag kör defensivt och med jämn hastighet hela tiden 

                  C  Jag varvar ur motorn så röken från avgaserna försvinner  

                       innan  jag far iväg innan kör i väg 

 

fråga 31   När är det normalt förbjudet att köra med dubbdäck 

                  A   1 maj – 30 september 

                  B   1 juni – 30 september 

                  C   1 maj till 15   oktober 



 www.mopedkort.se  Info@mopedskolan.nu    www.mopedbok.se     

 
10 

 

 

Fråga 32  Vad är sant om koloxid 

                  A  Koloxid är en brännbar gas som är lättantändlig 

                  B   Koloxid är en giftig gas som är lukt och färglös 

                  C   Koloxid känner man lätt av om man stannat bakom en bil 

 

 

Fråga 33   Om däcken på din moped är fel inställda så; 

                  A  slits de ojämnt 

                 B  försämras styrförmågan 

                 C  fungerar inte det hydrauliskta bromssystemet  

 

Fråga 34  Vilket är minsta tillåtna mönster djupet på din moped 

                  A   1 mm 

                  B   0 mm   

                 C    1,6 mm på sommar väglag 
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Fråga 35        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 36       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 

 

Fråga 37       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 38      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 
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Fråga 39       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 40    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 

 

Fråga 41     Vad är sant om mopedistens 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 42   Vad är sant om hjälmanvändning  Vägverkets 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  

                      olycksstatistiken över omkomna mopedister  
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Fråga 43   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  

 

 

Fråga 44  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 45   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 46       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. 
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Fråga 47        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 

  

Fråga 48        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 49       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  
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Fråga 50         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 51         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 52       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.  

 

 

 

Fråga  53        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 
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Fråga 54       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 55        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  56       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 57        Hur påverkas förare av stress 

                        A   Stress förbättrar varseblivning 

                        B   Stress gör föraren mer observant 

                        C   Stress försämrar avsökningsrutinerna under färden 

 

 

Fråga  58       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 59        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  60      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 61       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  62     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 63      

                       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 64      

                       Vad är det bästa sättet att få alkohol ur kroppen 

                        A  Att sova 

                        B  Att dricka vatten  

                        C   Att bada bastu 

 

 

Fråga   65       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. 
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Fråga 66    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  

 

Fråga 67    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  

 

Fråga 68     Vad är rätt när det gäller möten på en landsväg mitt på dagen 

                   A   Om det mötande fordonet är en buss är det lättare att se hur fort den kör 

                   B   Om det mötande fordonet har halvljus  är det lätt att bedöma hastigheten 

                   C   Om det mötande fordonet kör för fort är det svårt att bedöma var mötet sker 

 

Fråga 69 Av vilken anledning är det viktigt att förstå ord som friktion, centrifugalkraft 

och bromsförmåga? 

Svar : A Orden har ingen betydelse när man kör moped   

B   Om jag förstår orden klarar jag provet 

C  Orden beskriver olika krafter, som du och din moped utsätts för i trafiken.  

Något man måste förstå för att undvika olyckor.  
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Fråga 70 Vad är friktion? 

Svar : A  Friktion är det motstånd som uppstår när två föremål slits mot varandra. 

B   Friktion är den kraft som påverkar mopeden när du svänger. 

C  Friktion är ett annat namn på jordens dragningskraft.  

 

Fråga 71 Vad är centrifugalkraft ? 

Svar : A  centrifugalkraft är ett annat namn på jordens dragningskraft och är det som 

drar allt till marken 

B   centrifugalkraft är den kraft som påverkar mopeden när man svänger och 

gör så att mopeden vill åka rakt fram 

C  centrifugalkraft är ett annat namn för sidkraft och som är det som drar allt 

till marken 
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Rättnings mall för + frågor till AM-elever 

Rätt svar fråga 1 är  B Rätt svar fråga 16 är  A Rätt svar fråga 32 är  B Rätt svar fråga 15 är  B 

Rätt svar fråga 2 är  C Rätt svar fråga 17 är  B Rätt svar fråga 33 är  A Rätt svar fråga 48 är  C 

Rätt svar fråga 3 är  B Rätt svar fråga 18 är  A Rätt svar fråga 34 är  B Rätt svar fråga 49 är  A 

Rätt svar fråga 1 är  B Rätt svar fråga 19 är  C Rätt svar fråga 35 är  B Rätt svar fråga 50 är  C 

Rätt svar fråga 4 är  C Rätt svar fråga 20 är  A Rätt svar fråga 36 är  A Rätt svar fråga 51 är  C 

Rätt svar fråga 5 är  A Rätt svar fråga 21 är  C Rätt svar fråga 37 är  C Rätt svar fråga 52 är  B 

Rätt svar fråga 6 är  A Rätt svar fråga 22 är  C Rätt svar fråga 38 är  A Rätt svar fråga 53 är  C 

Rätt svar fråga 7 är  C Rätt svar fråga 23 är  A Rätt svar fråga 39 är  A Rätt svar fråga 54 är  C 

 

Rätt svar fråga 8 är  B Rätt svar fråga 24 är  A Rätt svar fråga 40 är  B Rätt svar fråga 55 är  A 

Rätt svar fråga 9 är  A Rätt svar fråga 25 är  B Rätt svar fråga 41 är  A Rätt svar fråga 56 är  B 

Rätt svar fråga 10 är  A Rätt svar fråga 26 är  B Rätt svar fråga 42 är  A Rätt svar fråga 57 är  C 

Rätt svar fråga 11 är  B Rätt svar fråga 27 är  B Rätt svar fråga 43 är  A Rätt svar fråga 58 är  B 

Rätt svar fråga 12 är  A Rätt svar fråga 28 är  B Rätt svar fråga 44 är  C Rätt svar fråga 59 är  A 

Rätt svar fråga 13 är  B Rätt svar fråga 29 är  A Rätt svar fråga 45 är  C Rätt svar fråga 60 är  A 

Rätt svar fråga 14 är  B Rätt svar fråga 30 är  B Rätt svar fråga 46 är  B Rätt svar fråga 61 är  C 

Rätt svar fråga 15 är  B Rätt svar fråga 31 är  A Rätt svar fråga 47 är  A Rätt svar fråga 62 är  A 

 

Rätt svar fråga 63 är  A Rätt svar fråga 67 är  A Rätt svar fråga 71 är  B  

Rätt svar fråga 64 är  A Rätt svar fråga 68 är  C   

Rätt svar fråga 65 är  C Rätt svar fråga 69 är  C   

Rätt svar fråga 66 är  A Rätt svar fråga 70 är  A   
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