
Guide til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed
GF Fonden har udviklet en gratis undervisningspakke til brug i køreuddannelsen. Den handler om 
de trafiksikkerhedsmæssige aspekter ved at køre med for høj hastighed. Materialerne henvender 
sig til køreskoleelever.
Undervisningspakken relaterer sig til Bekendtgørelsen om ”Undervisningsplan for køreuddannel-
sen til almindelig bil (Kategori B)” afsnit 8 om særlige risikoforhold i trafikken og bidrager til 
undervisningen i de holdnings- og adfærdsbearbejdende emner. Undervisningspakken kan med 
fordel benyttes som input til undervisningsmodul 21 (Lektion 44 og 45).

Pakkens indhold
Pakken består af en kort film, en quiz samt oplæg 
til dialog med eleverne. Materialerne kan bruges 
sammen, men de kan også benyttes hver for sig. 
Materialerne ligger frit tilgængelig på 
www.gftrafiksikker.dk/nyebilister, og filmen ”Løft 
foden fra speederen” ligger også på YouTube. Du er 
også velkommen til at lægge filmen på køreskolens 
hjemmeside eller facebookside.

Filmen
Filmen retter sig mod nye bilister og handler om, 
hvorfor hastighed kan være skyld i trafikulykker, og 
hvordan det kan ændre ens liv, hvis man kører for 
stærkt. Filmen handler om en ung mand, som netop 
har fået sit kørekort, og mens han får taget et billede 
af det nye midlertidige kørekort, tænker han på nogle 
af de konsekvenser, høj hastighed kan have for hans 
og hans venners liv. Hovedbudskabet er, at de skal 
passe godt på deres nye kørekort og ikke køre for 
stærkt. Filmen varer 2 minutter.

Quizzen 
Quizzen består af 20 forskellige spørgsmål, der 
handler om risiko- og skadesfaktorerne: hastighed, 
narkotika, alkohol og uopmærksomhed. For hvert 
spørgsmål er der 1 rigtigt og 2 forkerte svar. Du kan 
finde spørgsmålene og de rigtige svar sidst i denne 
guide. 

Det er op til dig, om quizzen skal printes ud til hver 
køreskoleelev til individuel besvarelse, eller om 
eleverne skal løse den på deres mobiltelefoner. 
Det er også en mulighed at vise quizzen på en 
projektor og svare på spørgsmålene i fællesskab. 
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Oplæg til dialog 
For at kunne bearbejde holdninger og dermed påvirke 
adfærden i trafikken kræver det, at eleverne tager stil-
ling. Det gør de bedst på et oplyst grundlag, og det 
kan ske gennem en aktiv dialog mellem kørelæreren 
og eleverne og eleverne imellem. 
Spørgsmålene er beregnet til at starte en dialog, 
der primært skal påvirke de kommende nye bilisters 
holdninger til høj hastighed. Spørgsmålene er hold-
ningsrelaterede, og derfor er der ikke ét rigtigt svar. 

Dialogspørgsmålene tager udgangspunkt i filmen og 
quizzen. Hvis alle pakkens tre dele benyttes, vil det  
derfor være hensigtsmæssigt først at se filmen, der-
efter gennemføre quizzen og så bruge spørgsmålene 
til en dialog med eleverne. Man kan afvikle dialog-
spørgsmålene på forskellige måder, men de er bygget 
op med et hovedspørgsmål og et eller flere hjælpe-
spørgsmål, som kan understøtte dialogen. Her følger 
to varianter.

Variant 1:
Kørelæreren læser spørgsmålet højt, og eleverne 
besvarer det i fællesskab. Da alle mennesker, der 
modtager undervisning eller lytter til foredrag, bliver 
ukoncentrerede og kommer til at tænke på noget 

andet ca. hvert 20. minut, er det en god ide at tænke 
over, hvordan man let hjælper eleverne tilbage på 
sporet i undervisningen. Det kan være en god ide at 
bruge en tavle, en flipover eller en projektor både til 
spørgsmål og til at notere elevernes svar undervejs.

Variant 2:
Kørelæreren danner grupper med 2-3 elever i hver 
gruppe, som først diskuterer spørgsmålene, og 
derefter taler hele holdet om dem i fællesskab. 
Det er en god ide at lade alle grupper komme til orde. 
Man deler de 8 spørgsmål ud, så hver enkelt gruppe 
får et eller flere. Hver gruppe kan efter ca. 10 minutter 
præsentere deres svar og holdninger overfor resten 
af holdet. Alle spørgsmål afsluttes med en runde, hvor 
kørelæreren spørger, om der er andre holdninger og 
kommentarer til det spørgsmål, der bliver debatteret. 
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Spørgsmål til dialog

1

2

3

4

5

6

7

8

Hvad er de hyppigste årsager til, at man som bilist kører for stærkt? 
 Hjælpespørgsmål:
 •  Er det noget, man selv vælger eller bare kommer til at gøre?
 •  Er der visse personer, som oftere kører for stærkt end andre?
 •  Er der bestemte situationer, hvor man nemt kommer til at køre for stærkt?

Hvordan synes I, man kan beskrive uansvarlig kørsel? 
 Hjælpespørgsmål:
 •  Er det fx at køre stærkere end de tilladte hastighedsgrænser?
 •  Er det at køre for tæt på forankørende?
 •  Er det at overhale indenom? 
 •  Er det at køre bil, når man er meget træt? 

 Hvis en af dine venner mister sit kørekort, hvilke konsekvenser vil det så have  
for ham/hende?
 Hjælpespørgsmål:
 •  Hvad ville det betyde for deres transport til arbejde, skole eller læreplads? 
 •  Ville det betyde noget økonomisk for dem? 
 •  Ville de fortælle det til deres forældre og venner?

Hvordan kan man sige fra fremfor at køre med én, som kører for stærkt? 
 Hjælpespørgsmål:
 •  Hvad kan man sige, inden man sætter sig ind i bilen med dem?
 •  Hvad kan man sige, når man sidder i bilen?

Hvad karakteriserer de gode bilister?
 Hjælpespørgsmål:
 •  De siger fra, hvis andre forstyrrer deres kørsel?
 •  De siger nej, hvis andre opfordrer dem til at køre for stærkt?
 •  De kører aldrig, når de har drukket alkohol eller taget stoffer?
 •  De accepterer ikke fest i bilen, mens de kører?

Hvilke konsekvenser vil det have for dig, hvis du er skyld i en ulykke?
 Hjælpespørgsmål:
 •  Hvordan vil det påvirke din økonomi? 
 •  Hvordan vil det påvirke dit arbejde, skole eller læreplads?
 •  Vil det påvirke din måde at køre bil på?
 •  Vil det påvirke dig som person?

Giv eksempler på, hvordan gruppepres fra venner kan påvirke din kørsel? 
 Hjælpespørgsmål:
 •  Kan det forstyrre din koncentration, at der er meget høj musik og snak i bilen?
 •  Kan du komme til at lade vennerne feste og drikke i bilen, selvom det forstyrrer din kørsel?
 •  Kan du blive presset til at køre hurtigere, end du selv er tryg ved?
 
Hvordan kan du stoppe venner, som er påvirkede af alkohol eller stoffer?
 Hjælpespørgsmål:
 •  Hvad kan du sige til én, der har drukket eller taget stoffer, og som vil køre hjem?
 •  Er du parat til at tage bilnøglerne fra dem?
 •  Vil du helst blande dig uden om og få andre til at gribe ind?
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Quiz (det rigtige svar er markeret med fed kusiv skrift og et X)
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Hvornår kan politiet konfiskere den bil, du kører i? 
 a. Det må de ikke 
 b. Hvis man kører bil med en høj promille X 
 c. Hvis man ikke bruger sikkerhedssele 

Hvorfor er det farligt at køre for stærkt? 
 a. Hvis der sker en ulykke, kommer man mere til skade X 
 b. Det er det ikke, bare man har styr på det 
 c. Fordi bilen sluger alt for meget benzin 

Hvis du kører for stærkt og får et klip i kørekortet, kan det højest koste? 
 a. 500-1000 kr. 
 b. 1000-2500 kr. 
 c. 3000-4500 kr. X 

Hvor lang tid er man ny bilist og dermed har kørekortet på prøve? 
 a. 2 år 
 b. 3 år X 
 c. Til man er fyldt 25 år 

Hvornår får nye bilister kørselsforbud? 
 a. Ved 1 klip i kørekortet 
 b. Ved 2 klip i kørekortet X 
 c. Ved 3 klip i kørekortet 

Hvad kan udløse klip i kørekortet? 
 a. Hvis kørelyset ikke er tændt 
 b. Hvis man kører med dyr på bagsædet 
 c. Hvis man kører med for kort afstand til forankørende X 

Hvor meget påvirkes bremselængden, når farten fordobles? 
 a. Bremselængden er den samme 
 b. Bremselængden bliver dobbelt så lang 
 c. Bremselængden bliver fire gange så lang X 

Hvad er reglen for at køre med stoffer i blodet? 
 a. Det skal være mere end to dage siden, man har taget stoffer 
 b. Det skal være mere end fire dage siden, man har taget stoffer 
 c. Der må overhovedet ikke være spor af stoffer i ens blod X 

Hvornår er det ok at køre bil? 
 a. Morgenen efter man har været meget fuld 
 b. Hvis man lige har fået kørekort og vil ud og øve sig X 
 c. Hvis man ikke har sovet, men har lovet at hente sine forældre 

Hvorfor skal man bruge sele? 
 a. Fordi det kan redde liv, hvis der sker en ulykke X 
 b. Fordi man har lovet sin mor det 
 c. For at have en korrekt siddestilling
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I hvor mange ulykker er føreren uopmærksom? 
 a. 1 ud af 10 
 b. 2 ud af 10 
 c. 3 ud af 10 X 

Hvorfor er det en dårlig ide at bruge mobil, mens man kører bil? 
 a. Der kommer flere tastefejl, hvis man sms’er? 
 b. Fordi det er lige så farligt som at køre spritkørsel X 
 c. Fordi man kan komme til at ringe til den forkerte 

Hvor hurtigt må man køre på de danske landeveje, hvis der ikke er en vejtavle? 
 a. 70 km/t 
 b. 80 km/t X 
 c. 90 km/t 

Hvorfor er det forbudt at køre spritkørsel? 
 a. Fordi ens reaktionstid og dømmekraft bliver ringere X 
 b. Fordi det kan få andre til at drikke 
 c. Fordi man lugter af alkohol, hvis man bliver stoppet af politiet 

Hvad sker der, hvis man kører ind i noget med 60 km/t uden sikkerhedssele? 
 a. Ikke noget, det er ikke farligt 
 b. Man brækker måske et par knogler 
 c. Det kan man dø af, da det svarer til et frit fald fra 5. etage X 

Hvilke ulykker sker der flest af med unge bilister? 
 a. Ulykker med for høj fart X 
 b. Ulykker med alkohol 
 c. Ulykker uden sikkerhedssele 

Er det farligt at tage selfies, mens man kører bil? 
 a. Nej, hvorfor skulle det være det? 
 b. Ja, fordi man ikke holder øje med trafikken X 
 c. Ja, men kun hvis man også sender den til kæresten 

Skal forsikringsselskabet vide det, hvis du kører regelmæssigt i dine forældres bil  
(fx til og fra uddannelse hver dag)?
 a. Nej, det kommer ikke dem ved!
 b. Ja, for det er vigtigt, at der står de rigtige navne på policen
 c. Ja, for de skal kende risikoen for at kunne beregne den rigtige pris på forsikringen X

Må din bilforsikring stå i dine forældres navn, så du på den måde får en billigere forsikring?
 a. Ja, det er da ligegyldigt, bare forsikringen bliver betalt! 
 b. Nej, for prisen skal afspejle den reelle risiko som den primære bruger af bilen udgør X
 c. Ja, for ellers er forsikringen jo ikke til at betale

Kan du altid være sikker på, at din forsikring dækker, hvis du har drukket alkohol og er skyld 
i en trafikulykke?
 a. Ja, forsikringsselskabet dækker alle omkostninger i forbindelse med skaden
 b. Nej, forsikringsselskabet dækker ikke skader, når man har været påvirket af alkohol 
                  eller stoffer
 c. Det kommer an på omstændighederne, men det eneste rigtige er at lade bilen stå, 
                     når man har drukket alkohol X
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