
Selvstudium 
 
Herunder ser du hvilke emner der undervises i  
 
Teori 1: 
10.1 Betingelser for at få kørekort 
10.2 Køreprøvens gennemførelse 
1.1 Betjeningsudstyr og instrumenter 
1.2 Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr 
1.3 Køretøjets dokumenter 
 
Teori 2: 
3.1 Generelt om manøvreegenskaber 
3.2 Forskellige køretøjers manøvreegenskaber 
4.1 Opfattelse og reaktion 
4.2 Syn og bevægelse 
4.3 Bedømmelse af hastighed og afstand 
4.4 Lovbestemmelser om køreevne og 
helbred 
4.5 Andre trafikanters adfærd 
4.6 Bedømmelse af andre trafikanter 
4.7 Egne holdninger og kørselskompetencer 
5.1 Vejenes sikkerhedsmæssige udformning 
5.2 Risikoforhold ved vejene 
 
Teori 3 
6.1 Anvisninger for færdslen og førerret 
6.2 Sikker og uhindret afvikling af færdslen 
7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant 
7.2 Placering under ligeudkørsel 
7.3 Hastighed under ligeudkørsel 
7.4 Vognbaneskift og sammenfletning 
7.5 Vending og baglænskørsel 
 
Teori 4 
7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående m.v. 
7.7 Møde 
7.8 Kørsel foran eller efter andre 
7.9 Overhaling.  
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder 
 
 
 
 
 



Teori 5 
7.11 Fremkørsel mod vejkryds 
7.12 Ligeudkørsel i vejkryds 
7.13 Højresving i vejkryds 
7.14 Venstresving i vejkryds 
7.15 Kørsel i rundkørsel 
 
Teori 6 
7.16 Kørsel på motorvej og motortrafikvej 
7.17 Kørsel ved siden af andre 
7.18 Standsning og parkering 
7.20 Kørsel i tunnel 
 
Teori 7 
7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt. 
7.21 Kørsel ved letbane 
10.1 Betingelser for at få kørekort 
10.2 Teori- og køreprøvens gennemførelse 
10.3 Lovbestemmelser om kørekort 
 
Teori 8 
8.1 Særlige risikoforhold 
8.2 Egne holdninger og adfærd 
 
Forberedelse til manøvre på køreteknisk anlæg 
9.1 Vejgreb og belæsning 
9.2 Hastighed, centrifugalkraft, 
bremselængde og vejgrebets udnyttelse. 
9.3 Hindringer på vejen og slalom 
9.4 Genvindelse af vejgreb efter 
udskridning 
9.5 Bevare herredømmet efter kørsel 
ud/ned over høj vejkant. 
 
 
Rent praktisk vil din kørelærer høre dig i de emner du har selvstuderet. 
Er det f.eks. teori 3 du har selvstuderet, skal du have læst: 
6.1 Anvisninger for færdslen og førerret 
6.2 Sikker og uhindret afvikling af færdslen 
7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant 
7.2 Placering under ligeudkørsel 
7.3 Hastighed under ligeudkørsel 
7.4 Vognbaneskift og sammenfletning 
7.5 Vending og baglænskørsel 
Og din kørelærer vil høre dig i emnerne når du møder til næste kørelektion 



Systematikken: 
Tager vi udgangspunkt i teori 3 er første emne: 
6.1 Anvisninger for færdslen og førerret 
 
Du finder emnet i afsnit 6, og 6.1 er øverst. 
6.2 Sikker og uhindret afvikling af færdslen 
 
7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant 
Finder du øverst i afsnit 7 osv osv… 
 
 
I Go n’ Drive finder du de forskellige emner: 
 
Eksempel: 
6.1 Anvisninger for færdslen og førerret 
Finder du i afsnit 6 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når du er kommet ind i afsnit 6, starter afsnittet med 
6.1 Anvisninger for færdslen og førerret 
 
 
 
 
 
 

 
 


