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Del 4. Information till den sökande, tas med till körtest. 

VIKTIGT! Fyll i självvärderingen nedan och ta med detta dokument till körtestet. 

 

Dessa områden bedöms under ditt körtest:  

OBS! Körtestet ska utföras i ett manuellt växlat fordon men om du har villkor automat, utförs körtestet i 

automatväxlat fordon och detta måste anges vid bokning. 

MANÖVRERING 
Med hänsyn till säkerheten ska du visa:  

• att hantering av ex växelspak, gas, broms, koppling och ratt utförs kontrollerat, mjukt, behagligt och 
oberoende av varandra.   

• en säker hantering av bilen framåt och bakåt med koll på var bilen är, vart den är på väg och anpassa detta 
till trafiksituationen runt omkring dig. 

TRAFIKREGLER/SAMSPEL 

Med hänsyn till säkerheten ska du visa:  

• Kunskap om regler samt tillämpa dessa i olika trafiksituationer 

• Kunskap i att anpassa din körning samt samspela med övriga trafikanter 

TRAFIKSÄKERHET/BETEENDE 

Med hänsyn till säkerheten ska du visa:  

• Förmåga att läsa av, förutse och förstå riskfyllda situationer 

• Förmåga att fatta säkra beslut och skapa tillräckliga säkerhetsmarginaler 

• Förmåga att situationsanpassa hastigheten 

• Förmåga att uppträda och placera bilen tydligt i trafiken 

MILJÖ/SPARSAM KÖRNING 
Visa på förmåga att köra sparsamt och miljömedvetet genom att bland annat:  

• Söka av och planera långt fram så stopp undviks 

• Använda motorbromsning och rätt växel utifrån trafiksäkerheten 
 

Betygsskala 2 krävs på alla fyra bedömningsområden för att bli godkänd på körtestet. Betygsskala 4 ger poäng 
som läggs in i din ansökan och används vid ett eventuellt urval. 

BETYGSSKALA 
1. Visar på stora brister och är ej godkänd inom bedömningsområdet.  
2. Visar på mindre brister men genomgående bra och godkänd inom bedömningsområdet. 
3. Genomgående mycket bra och väl godkänd inom bedömningsområdet.  
4. Utmärkt, inget att justera inom bedömningsområdet. Felfri och en poäng tas med till urvalet. 

 

Självvärdering: 

Gör en egen bedömning på din körförmåga och ange det betyg du anser passar bäst enligt betygsskala ovan:  
(ringa in poängen) 

Manövrering:   1  2  3  4 

Trafikregler/samspel:   1  2  3  4 

Trafiksäkerhet/beteende:   1  2  3  4 

Miljö/sparsam körning:   1  2  3  4 

 

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. 


