
BEDÖMNINGSOMRÅDEN 

        

 

 

 

Namn 

  

Hangarvägen 8, 392 41 KALMAR 

Personnummer 

KÖRBEDÖMNING FÖR ANTAGNING 
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SÖKANDES SJÄLVVÄRDERING EFTER KÖRNING. Förmåga till en realistisk bedömning av den egna körförmågan. Om det är fler 

behöriga sökande till utbildningen än vad det finns platser för blir körbedömningens poäng avgörande. Även sökandens förmåga att 

självvärdera sig vägs in vid antagningen. 

 

 
Bedömning gjord av: 

Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande 
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IFYLLS AV ASPIRANTEN EFTER KÖRNING  IFYLLS AV KÖRBEDÖMAREN 
 

1 MANÖVRERING 

Motoriskt automatiserad förmåga att manövrera ett manuellt växlat fordon säkert i 

olika situationer.  

2 SÄKERHETSMARGINALER/RISKBEDÖMNING 

Förmåga att läsa av trafiksituationer samt tolka och fatta säkra beslut så att 

säkerhetsmarginaler skapas och risker förebyggs.. 

3 TRAFIKREGLER/SAMSPEL 

Förmåga att, med hänsyn och omdöme, tillämpa de regler som gäller för bilkörning 

i gott samspel med andra trafikanter. Förmåga att själv uppträda tydligt i trafiken. 

4 HASTIGHETSANPASSNING 

Förmåga att söka av och bearbeta intryck som ligger till grund för bedömningar och 

tolkningar av olika trafiksituationer. 

5 KÖRA ENLIGT INSTRUKTION 

Förmåga att kunna utföra start från vägkant och broms/nedväxling enligt 

instruktion. se instruktioner på nästa sida av detta dokument. 

6 UTVECKLINGSPOTENTIAL 

Förmåga att under körningen ta till sig nya tankesätt och omsätta dem i praktiken. 

 



5. INSTRUKTION:

Bedömning av den sökandes förmåga att kunna utföra körning enligt instruktion för start 
från vägkant och nedväxling 

Inför din körbedömning ska du träna in ordningsföljd för dessa två moment. Du ska dessutom kunna 
berätta för din körbedömare vad du gör samtidigt som du genomför delarna i ordningsföljden.  

Start från vägkant. 

1. Tryck ner kopplingen
2. Lägg i växel
3. Kontrollera i innerbackspegel att det är fritt
4. Starta motorn
5. Höj kopplingen till dragläget
6. Kontrollera innerbackspegel, vänster ytterspegel och död vinkel åt vänster.
7. Ge tecken innan du lämnar vägkanten
8. Kör i väg

Nedväxling inför sväng i vägkorsning.
Sikten och trafiken avgör vilken hastighet och därmed vilken växel du ska använda. Så här gör du en 
nedväxling till 3.an eller 2:an. Lär dig ordningsföljden noggrant. 

1. Kontrollera i innerbackspegel och ytterbackspegel (åt det håll svängen ska
genomföras.)

2. Ge tecken
3. Släpp gasen
4. Bromsa
5. Växla ned till lämplig växel medan du bromsar
6. Höj kopplingen under tiden du bromsar
7. Håll kvar foten över bromsen, stanna endast om det behövs, kontrollera sikt och ev

trafik.
8. Kör in på nya vägen när det är klart, ge gas för fortsatt färd och titta i backspegeln

6. UTVECKLINGSPOTENTIAL

Förmåga att ta till sig av nya tankesätt och omsätta dem under körbedömningen betyder att din 
körbedömare kommer att ge dig tips och råd för att se om du kan utveckla och förbättra din körning. 

ÖVA IN DESSA TVÅ MOMENT 
FÖRE DIN KÖRBEDÖMNING 
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