MENS VI LEVER
Hvilken begrundelse for ikke at køre med
cykelhjelm passer bedst på dig?

1

Hjelmen er kikset

2

Jeg kører sikkert, så
hjelmen er ikke nødvendig

3

Hjelmen er irriterende
at have med, når jeg
kommer frem

4

Ingen, for jeg kører
med hjelm

MENS VI LEVER
Du cykler sammen med en god ven. I har det sjovt og
fjoller rundt. Pludselig kommer din ven til at svinge ud
foran en bil. Han bliver ramt og kommer alvorligt
til skade. Hvad tænker du?
1

Det er min skyld, jeg burde
have forhindret det

2

Godt det ikke var mig

3

Det kunne lige så godt
have været mig

4

Det er bilistens skyld

MENS VI LEVER
Du er ude at cykle, da din telefon ringer.
Du har ikke høretelefoner i. Hvad gør du?

1

Jeg tager telefonen –
det gør jeg altid

2

Jeg tager telefonen, men
kun for at sige, at jeg ringer
tilbage senere

3

Jeg ser, hvem det er som
ringer, og vurderer, om det
er vigtigt nok til at tage den

4

Ingenting, men så snart jeg
er færdig med at cykle,
tjekker jeg telefonen.

MENS VI LEVER
Du har aftalt med dine forældre, at du ikke cykler,
hvis du har drukket alkohol. Men dine venner gør
det ofte. Hvad gør du?

1

Jeg siger, at jeg har lovet
mine forældre ikke at cykle,
når jeg har drukket

2

Jeg siger, at jeg bedre
kan lide at gå, når jeg
har drukket

3

Jeg cykler sammen med
mine venner, selv om jeg
har drukket

4

Jeg taler med mine
forældre, fordi jeg vil
have lavet aftalen om

MENS VI LEVER
Du er til fest og du og dine venner ser en af
jeres venner hoppe op på sin knallert, selv om
han har drukket alkohol. Hvad gør du?

1

Jeg tænker, det er dumt,
men jeg gør ikke noget

2

Jeg tænker, det er dumt
og prøver at tale ham
fra det

3

Jeg tænker, det er dumt
og spørger de andre, om vi
ikke skal stoppe ham sammen

4

Jeg gør ikke noget – jeg
synes ikke det er forkert

MENS VI LEVER
Du bliver tilbudt et lift af en af dine venner,
der kører knallert. Hvad gør du?

1

Jeg siger ja tak, hopper
bagpå og fryder mig over at
slippe for at gå

2

Jeg siger nej tak – jeg
vil hellere gå

3

Jeg siger ja, men har det
dårligt med at gøre det

4

Jeg siger nej tak og minder
min ven om, at det er ulovligt
og farligt

MENS VI LEVER
En af dine venner har fået kørekort og har
lånt en bil. I kører en tur og din ven kører
for stærkt. Hvad gør du?

1

Ingenting, jeg kan godt
lide fart

2

Jeg føler mig utryg, men gør
ingenting. Jeg er bange for,
at min ven bliver sur

3

Jeg beder min ven om
at sænke farten

4

Jeg spørger ind til, om
min ven har styr på det

MENS VI LEVER
En af dine venner har fået kørekort og har lånt en bil.
I kører en tur og din ven sidder med sin mobil fremme
under køreturen. Hvad gør du?

1

Ingenting

2

Jeg føler mig utryg, men
gør ingenting. Jeg er bange
for, at min ven bliver sur

3

Jeg spørger, om jeg ikke
kan hjælpe med at sende
den SMS eller hvad det
nu end er

4

Jeg beder min ven om
at lægge telefonen væk

