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Frågorna 

1. Rita och beskriv lokaliseringsmärket för ”Radiostation för 

vägtrafikinformation” 

2. Rita och beskriv förbudsmärket ”Förbud mot trafik med motordrivet 

fordon med tillkopplad släpvagn” 

3. Rita och beskriv väjningspliktsmärket ”Mötande trafik har väjningsplikt” 

4. Rita och beskriv lokaliseringsmärket ”Turistväg” 

5. Vad är den högsta hastighet ekipaget ”Motorcykel med en släpvagn”? A. 

80 km/h  B. 80 km/h förutom på motorväg då gäller 90 km/h C. 90 km/h 

6. Vad är den maximala hastigheten som en motorväg kan ha? 

7. När är det tillåtet att köra om på höger sida?  

8. Du får inte köra om strax före eller i en vägkorsning - undantag som finns 

från denna regel ange dessa. 

9. Vid kurva och backkrön med skymd sikt är omkörning förbjuden – 

undantag finns från denna regel ange dessa. 

10. Hur många meter efter ett busshållplatsmärke får man inte stanna? 
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Svaren 

1.  Blå bakgrund, vit bård, vit ruta med svart text samt frekvens i vit text. 

2. Röd bård, rött streck, gul bakgrund, svart illustration. 

3. Vit bård, blå bakgrund, pil till höger röd, pil till vänster vit. 

4.  Vit bård, brunaktig bakgrund, vit blomma. 

5. A. 

6. 120 km/h 

7. Om det finns två eller flera körfält i samma riktning och tät trafik i alla körfält och hastigheten 

bestäms av fordonet framför dig - tät köbildning. 

Om det finns körfältsvägvisare som beskriver olika färdmål. 

Om det finns skilda körfält i anslutning till vägkorsning. 

Om den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h eller lägre och det finns en synlig 

körfältsmarkering som skiljer körfälten åt och som går i samma riktning. 

Om körfältet på sidan om dig är ett kollektivkörfält. 

8. Om du ska köra om till höger - när framförvarande tydligt visar att han ska svänga vänster. 

Om trafiken regleras av en polisman eller genom trafiksignaler. 

Om vägmärken eller något annat förhållande gör att trafiken på vägen har väjningsplikt. 

9. Om minst två körfält i samma färdriktning där mötande trafik inte får förekomma. 

Om omkörningen kan ske utan att inkräkta i körfält avsett för mötande trafik. 

Tvåhjuliga fordon utan sidvagn. 

10. 5 meter 
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Svarsformulär  

NR Svar Poäng 
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Poäng 

1. 2 poäng för rätt svar 

2. 2 poäng för rätt svar 

3. 1 poäng för rätt svar 

4. 1 poäng för rätt svar 

5. 1 poäng för rätt svar 

6. 1 poäng för rätt svar 

7. 1 poäng för varje rätt svar. 

8. 1 poäng för varje rätt svar. 

9.  1 poäng för varje rätt svar. 

10. 3 poäng för rätt svar. 

 

Innan diskussionen fyll i följande information 

1. Gruppens poäng  

2. Genomsnittlig individuell poäng  

3. Skillnaden mellan 1 och 2  

4. Bästa individuella poäng  

5. Skillnaden mellan 1 och 4  

6. Sämsta individuella poäng  

7. Skillnaden mellan 1 och 6  

 

 

Att diskutera i gruppen 

Varför finns det en skillnad mellan gruppens poäng och den individuella poängen? 

Varför finns det en skillnad mellan gruppens poäng och den bästa/sämsta individuella poängen? 

Nyttjades alla kompetenser i gruppen för lösa problemställningen? 

Funkade ledarskapet i gruppen? Var det effektivt? Var det optimalt? 

Räckte tiden? Skillnaden i tidsåtgång för gruppen respektive individen? Kunde det gjorts mer 

effektivt? 

Hur nyttjar man erfarenheten av övningen på sin arbetsplats? 

Finns det något samband mellan tillgången på tid och hur (individuellt / grupp) man skall besvara 

frågorna?  


