
 
 

DESSA OMRÅDEN BEDÖMS UNDER DITT KÖRTEST 

Körtestet pågår under 60 minuter och inkluderar tid för diskussion av självvärdering före och efter, kostnad 1 000: - 

1. MANÖVRERING 

Motoriskt automatiserad förmåga att manövrera ett fordon* trafiksäkert och miljöanpassat, både framåt och 

bakåt. *Om den sökande har villkor automat, utförs körtestet i automatväxlat fordon. Annars ska körtestet 

utföras i ett manuellt växlat fordon. 

2. TRAFIKREGLER/SAMSPEL 
Tillämpa de regler som gäller för bilkörning i gott samspel med andra trafikanter. 
  

3. TRAFIKSÄKERHET/BETEENDE 
Läsa av, förutse och förstå riskfyllda situationer och anpassa körningen därefter. Fatta säkra beslut så att 
tillräckliga säkerhetsmarginaler skapas. Anpassa hastigheten utifrån mänskliga, miljömässiga och 
trafikmässiga omständigheter. Uppträda och placera bilen tydligt i trafiken. 

4. MILJÖ/SPARSAM KÖRNING 
Köra sparsamt och miljömedvetet. Bland annat genom att söka av och planera långt fram så stopp undviks, 
använda motorbromsning på ett korrekt sätt samt veta vilken växel som är lämplig ur trafiksäkerhet och 
miljösynpunkt. 

 

Om du känner dig osäker på din körförmåga rekommenderar vi dig att innan körtestet gå till en 

trafikskola och ta en körlektion för att få hjälp och tips. 

Självvärderingen av den sökande skall göras både före och efter körtestet och ska användas som 

diskussionsunderlag tillsammans med körbedömaren. 

 

BETYGSSKALA 

1.  Brister inom bedömningsområdet. 

2. Genomgående bra inom bedömningsområdet. (Samma nivå som för att bli godkänd på körprov för     

behörighet B) 

3. Genomgående mycket bra inom bedömningsområdet. Visar på förmågor som är betydligt bättre än en 

nybliven körkortstagare. 

För att bli behörig till trafiklärarutbildningen krävs minst betyg 2 på alla bedömningsområden. Vid 
fler behöriga sökande än vad det finns utbildningsplatser görs ett urval. För varje betygsskala 3 ges en 
poäng, vid betygsskala 3 på alla bedömningsområden ges 5 poäng som tas med som del i urvalsprovet 
tillsammans med gruppintervju och skriftligt prov. 

 

Självvärdering innan körbedömning 

Ditt betyg inom bedömningsområde:  

           1              2  3            4 

    

Självvärdering efter körbedömning 

Ditt betyg inom bedömningsområde:  

           1              2  3            4 

    

 

Vid frågor, skicka ett mejl till trafiklarare@ya.se och ange ”Körtest” i ämnesraden 

mailto:trafiklarare@ya.se

