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Innledning 
Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. med tilhørende læreplan for klassene A1 
og A er iverksatt fra 1. januar 2005. Senere revidert med ikraftsettelse 1.1.2017 mens kurs i 
presis kjøreteknikk ble revidert med ikrafttredelse 1.6.2019. 
 
Læreplanen beskriver et opplæringsløp over 4 trinn. Det ligger obligatoriske elementer i alle 
trinnene. I trinn 3 er det obligatorisk kurs i presis kjøreteknikk. Dette kurset har som hensikt 
å videreutvikle motorsykkelførerens kompetanse for å unngå ulykker.  
 
Kurset er plassert i trinn 3 slik at presis kjøreteknikk ikke betraktes som en isolert 
kompetanse, men må sees i sammenheng med elevens trafikale kompetanse. Det 
obligatoriske kurset i presis kjøreteknikk gjelder for elever som skal erverve førerkort klasse 
A2 eller A. 
 

Læreplanen og forskriften 
Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. fastsetter krav, forpliktelser og rettigheter 
for bl.a. elever, trafikklærere og Statens vegvesens sensorer og tilsynspersonell. § 9-10 i 
forskriften gir bestemmelser om omfang og innhold av kurset. I tillegg er det gitt 
bestemmelser om antall elever pr. lærer og gjennomføring av kurset. Målformuleringene for 
kurset står i § 9-11. 
 

Innholdet i håndboken 
Innholdet i denne håndboken er ment å være til hjelp for trafikklærere som 

skal planlegge, gjennomføre og vurdere kurset i presis kjøreteknikk. Læreren må også ha 

inngående kjennskap til læreplanens mål og innhold i kurset. 

 

Det beskrives her hvordan kurset kan organiseres med hensyn til gjennomføring av de 

teoretiske sekvensene og de praktiske øvelsene. Det gis også noen tips om hvordan læreren 

kan tilnærme seg de ulike øvelsene, sett i relasjon til mål, elevenes forutsetninger, tilgjengelig 

øvingsområde og lignende. 

 

Om kurset 
Eleven skal gjennom oppgaver oppleve betydningen av å inneha en kjøreteknisk kompetanse 

og oppleve egne grenser og hva som eventuelt skjer om de blir utfordret. Det sentrale for 

eleven er ikke å bli veldig god, men å vite hvor god han/hun er.  

Det er elevens opplevelser som skal være retningsgivende for lærerens tilrettelegging. 

Videreutvikling bygger på det eleven har lært tidligere i opplæringen, hvilke opplevelser og 

erfaringer har han/hun gjort seg før kurs i presis kjøreteknikk. 

 

  



 

3 
 

Trafikkopplæringsforskriften regulerer rammene for kurset: 
 
§ 9-10.Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk – klasse A2 og A 

Kurset er på 4 undervisningstimer, hvorav minimum 3 timer skal være praksis bestående av 
kjøring og refleksjonspauser. Det skal settes av tid til innledning og oppsummering. 

Eleven kan kjøre på egen motorsykkel i dette kurset. 

Lærer kan undervise inntil 3 elever samtidig på dette kurset  
 

Mål for kurset: 

§ 9-11.Kursmål for sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk – klasse A2 og A 

Eleven skal gjennom praktiske øvelser, drøftinger og refleksjoner videreutvikle sin 
kjøretekniske kompetanse i motorsykkelkjøring. Gode arbeidsvaner og teknikker for 
bremsing og styring av motorsykkelen skal være etablert før kurset gjennomføres. 

 
Eleven skal 

1. kjenne til kursets mål og organisering, og bli bevisst sine egne forventninger til kurset 
2. utvikle forståelse for at en presis kjøreteknikk er basis for all kontroll med 

motorsykkelen under kjøring 
3. kjenne til de fysiske og psykiske begrensninger hos mennesket som har betydning for 

motorsykkelførere og kunne forklare hvordan føreren kan ta hensyn til dette i 
praktiske situasjoner 

4. bli bevisst på at motorsykkelkjøring er krevende og at gjentatt øving er nødvendig for 
å motvirke instinktive feilhandlinger 

5. Videreutvikle sin kjørekompetanse ved å oppleve og forstå betydningen av presis 
kjøreteknikk, som sittestilling, forankring, blikkbruk, styrekommando og gasskontroll,  
a. ved effektiv bremsing i hastighet 80 km/t på rett strekning 
b. ved kjøring i høyre- og venstrekurver med kurveradius minst 10 meter 
c. ved effektiv bremsing i høyre- og venstrekurver med kurveradius minst 10 meter 
d. ved kursendring på strekning rett frem  
e. ved farts- og plassendring i kurve. 
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Krav til øvelser og øvingsområde 
Den praktiske delen av kurset inneholder 5 delmål som er forskriftsfestet jf § 9-11 andre ledd 

punkt 5. Dette betyr at disse 5 delmålene skal gjennomføres. Området skal være avsperret for 

annen trafikk og: 

• det skal være tilgjengelig et egnet område til å gjennomføre innledning, 

refleksjonspauser og oppsummering i grupper. 

• det må være tilgjengelig en rett strekning som gjør det mulig å gjennomføre bremsing 

fra 80 km/t, samt øvelse i å endre kurs. 

• det må være tilgjengelig et areal som gjør det mulig å gjennomføre 

bremseøvelse i sving med en kurveradius på minst 10 m, samt for øvelse i 

kurveteknikk i en kurve med radius minst 10 meter. 

 

Der hvor øvingsområdet tillater det, er det ønskelig med større kurveradius enn 10 m for 

bremseøvelsen, for å kunne øve i høyere hastighet. Med en tilløpsfart på ca. 50 km/t vil en 

anbefalt kurveradius være på ca. 20 meter. 

Gjennomføring av kurset  
Kurset er på 4 timer, hvorav minst 3 timer skal settes av til praktiske øvelser. Den praktiske 

delen skal gjennomføres som en sammenhengende sekvens på bane eller annet egnet lukket 

område. Det kan legges inn refleksjonspauser i den praktiske gjennomføringen. 

 

Gode arbeidsvaner og teknikker for bremsing og styring av motorsykkelen er etablert 

før eleven deltar på dette kurset. Eleven skal i løpet av kurset videreutvikle disse 

arbeidsvanene og teknikkene gjennom ytterligere spesifikk trening i presis kjøreteknikk. 

Innholdet er valgt ut for å videreutvikle motorsykkelførerens kjøretekniske kompetanse med 

det mål å redusere ulykkesrisikoen.  

 

Det er ikke definert hvor lang tid som skal settes av på hver enkelt øvelse. Dette må 

trafikkskolene selv vurdere ut fra elevenes forutsetninger og behov, samorganisering med 

andre trafikkskoler, og lignende. 

 

Teoridelen gjennomføres både i forkant og i etterkant av den praktiske delen.  

 

Kurset innledes med en teoretisk samling med forventningsavklaring, mål og arbeidsform i 

kurset, samt sikkerhetsrutiner på banen/området. Innledningen skal legge til rette for at mål og 

forventninger kan følges opp, underveis og i oppsummeringen. 

 

Teorien som gjennomføres i etterkant av de praktiske øvingene, skal ta utgangspunkt i de 

praktiske erfaringer den enkelte deltaker har høstet, og refleksjon over egne handlingsvalg og 

opplevelser. Det skal ikke være formidling av rene faktakunnskaper. Det vises til læreplanens 

mål og innhold for teorisekvensene i kurset. 

 

Det vises i denne sammenhengen til forskriftens § 5-1 der opplæringsinstitusjonen er 

ansvarlig for at det utarbeides undervisningsplan for den obligatoriske opplæringen. 

Undervisningsplanen skal legges fram for regionvegkontoret ved forespørsel jf § 5-11 

Undervisningsplanen skal være en plan over hvordan kurset skal organiseres, planlegges og 

gjennomføres. Dette også med tanke på hvordan det øvingsområdet som velges kan brukes for 

måloppnåelse og gjennomføring av kurset. 
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Elevsentrering 
Lærerens oppgave er å legge til rette for at eleven aktivt kan tilegne seg kunnskaper og 

ferdigheter. Eleven må bli bevisst sitt eget ferdighetsnivå, lære seg å evaluere egne ferdigheter 

og prestasjoner. Det er svært viktig å ha fokus på selvinnsikt i denne delen av opplæringen. 

Eleven bør selv kjenne hvordan endringer i atferd påvirker motorsykkelen og dens 

prestasjoner. Eleven bør selv kunne velge metoder som passer føreren og motorsykkelen. 

 

Metodikk 
Å lære er å oppleve. 

 

Alle erfaringer er til det gode dersom en lærer av dem. Lærerens oppgave er å skape 

opplevelser og erfaringer, og sørge for at eleven lærer noe av disse erfaringene. 

 

Det er nyttig at eleven får prøve ulike måter å løse oppgavene på og evaluere disse opp mot 

egne etablerte arbeidsvaner. Hensikten er å bevisstgjøre eleven hvordan ulike teknikker har 

effekt på kjøretøyet og seg selv. Eleven vil gjennom opplevelse og erfaring kunne bli trygg på 

valg av metode og arbeidsvane. 

 

Instinktive handlinger 
Når et menneske opplever å komme i en truende situasjon, reagerer det refleksivt for å redde 

seg. Disse refleksene er ikke utviklet for kjøretøybehandling, og kan derfor karakteriseres som 

instinktive feilhandlinger. 

 

Det er viktig å understreke at hensikten med presis kjøreteknikk på bane, er å gi mulighet for 

at føreren skal automatisere en effektiv planlagt kjøreteknikk slik at den også vil kunne 

fungere i en nødbetinget situasjon. Dette forutsetter imidlertid nok antall repetisjoner. 

Effekten av repetisjonene øker dersom eleven selv kan oppfatte alle detaljer i en utførelse og 

deretter analysere dem. 

 

Planlegging 
Det vil være tilfeller hvor eleven ikke kjenner motorsykkelen eller at læreren ikke kjenner 

eleven. Det er derfor viktig å velge metodikk som tar hensyn til dette for alle elevene, slik at 

kurset blir enhetlig. Da blir det også lettere å kunne etablere samarbeid med andre 

trafikklærere og undervisningsbedrifter. Det er gunstig for læringen og sikkerheten at eleven 

er medbestemmende i progresjonen, samtidig må det komme klart frem at målene skal nås. 
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Opplevelser og erfaringer på bane 
Konstruere en rundbane med minimum 2 svinger i kombinasjon og rettstrekning med 

muligheter for effektiv bremsing fra 80 til 0 km/t med sikkerhetsmargin. 

Eksempler på oppsett av øvingsområde: 
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Eksempler på oppgaver som gir elevdeltagelse og medbestemmelse: 

 

Startoppgave 
Startoppgaven skal danne grunnlaget for alle andre oppgaver tilknyttet de ulike 

delferdighetene. Startoppgaven skal brukes under oppsummering for å tilrettelegge for at 

eleven skal kunne gjøre fornuftige, strategiske og taktiske valg under kjøring på veg. 

Oppgave: bli kjent med veien og finn ut hvilken fart du vil kjøre med. 

- Observer elevenes kjøring på banen. 

Oppfølging:  

- hva gjorde du for å bli kjent med veien? 

- hvilken fart valgte du å kjøre med? 

Oppgave: Finn ut hvilke svinger du opplever å lykkes med og ikke lykkes med. 

Oppfølging:  

- Beskriv hvilke svinger du lykkes med og ikke lykkes med  

- Hva må til for å oppleve at du lykkes? 

- Beskriv hva som skjer når du opplever å mislykkes? 

- Hva kan dette skyldes? 

- Hvilken betydning kan dette få? 

TEMA: kjøring i kurve 
Ta tak i det eleven opplevde å ikke lykkes med og jobb videre med det.  

Eksempler på situasjoner som fører til at eleven opplever å ikke lykkes: 

- Behov for å endre fart i kurven 

- Behov for å endre plassering i kurven 

- Uønsket utgang av kurven 

Arbeid videre med delferdighetene knyttet til de ulike situasjoner, basert på elevens 

opplevelser og erfaringer. Eleven må selv definere behovet. Læreren må veilede slik at eleven 

forstår og opplever betydningen av de ulike delferdighetene.  

Viktige elementer som må oppleves: 

- Eleven skal kunne beskrive egen grense og hvordan det kjennes ut når den nærmer 

seg.  

- Betydningen av kurskorreksjon ved positiv, nøytral og negativ gasskontroll. 
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Egen grense: 
Oppgave: Kjør slik at du opplever å nærme deg din egen grense. 

 

Oppfølging: 
Beskriv hva du kjenner når du nærmer deg din egen grense. 
Ved hvilken hastighet kjennes dette? 
Hva skjer med pusten når du kjenner dette? 
Hva skjer med kjøringen når du kjenner dette? 
 
Oppgave: 
Finn ut hvilken hastighet du må velge for å oppleve at du puster helt normalt i kurvene. 
 
Oppfølging: 
Hvor mye måtte du endre farten? 
Hvilken betydning har denne opplevelsen for kjøring på vei? 
 

Gasskontroll: 

Oppgave: 
Gasskontroll har betydning for kurvekjøring. Beskriv hvordan motorsykkelen responderer på 

• Stabil gass 

• Positiv gass (økende gass) 

• Negativ gass (reduserende gass) 
 
Oppfølging: 
Hvilken betydning har denne opplevelsen for kjøring på veg? 
 

TEMA: bremsing på rett strekning 
Utfør en effektiv brems fra 60 km/t til 0 km/t ved jevnt bremsetrykk 

Oppgave: Hvor må du starte bremsingen for å stanse ved angitt punkt? 

Oppfølging:  

- Lykkes du med å beregne bremsestrekningen?  

- Hvordan påvirket fokuset på stoppestedet bremsetrykket ditt? 

- Ble det stødig og presist? 

Arbeid videre med delferdighetene knyttet til de ulike situasjonene, basert på elevens 

opplevelser og erfaringer. Eleven må selv definere behovet. Læreren må veilede slik at eleven 

forstår og opplever betydningen av de ulike delferdighetene.  
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Oppgave: Gjenta bremsingen i 80 km/t. Hvor må du starte bremsingen for å stanse ved angitt 

punkt? 

Oppfølging:  

- Fant du rett bremsetrykk? 

- Hvordan opplevde du å øke farten til 80 km/t? 

- Hvilken betydning har denne opplevelsen for kjøring på veg? 

Oppgave: I en reel situasjon vil det være naturlig å se mot det du bremser for, det vil ikke 

alltid være rett foran deg.  

Gjenta bremsingen i 80 km/t, med blikket festet mot angitt punkt på høyre side av 

stansepunktet.  

Oppfølging:  

- Hvordan opplevde du dette? 

- Hvilken betydning får dette for deg? 

TEMA: bremsing i kurve 
Eleven skal bruke det de har opplevd og erfart ved kjøring i sving og ved bremsing.  

Oppgave: Kjør i angitt fart, velg et bremsepunkt for å stanse ved angitt sted i kurve.  

Oppfølging:  

- Hva kjente du på når du fikk oppgaven å bremse i kurve? 

- Tenkte du på det samme når du kjørte kurver hit i dag? 

- Hvordan påvirket bremsingen presis styring? 

- Hvordan påvirket kurven bremsingen? 
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TEMA: presis styring, sidevegs forflytning rett frem 
Eleven skal bruke det de har opplevd og erfart ved kjøring i sving, bremsing i sving og brems 

på rett strekning. Det de har opplevd og erfart med delferdighetene er viktig og har 

overføringsverdi.  

Oppgave: Kjør med konstant fart gjennom hele øvelsen. Gjør en bestemt kursendring ved et 

presist svingpunkt midt mellom kjeglene. Mellom svingpunktene, og etter siste svingpunkt, 

skal du ha en rett linje.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Oppfølging:  

- Lyktes du med svingpunktet? 

- Ble det presist? 

- Hvilken betydning vil de enkelte delferdighetene få for presisjonen? 

Tilløp: ca. 50 m 

Avstand mellom porter: 15 m 

Bredde: 2 x 3 m 

 50 m 

 15 m 

 15 m 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Trafikant- og kjøretøyavdelingen
Postboks 6706 Etterstad 0609 OSLO
Tlf: (+47) 22073000
publvd@vegvesen.no

vegvesen.no


