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1   Fristående examina 
 
1.1  Anordnande av fristående examina 
 
Examenskommissionerna som tillsätts av Utbildningsstyrelsen och består av representan-
ter för arbetsgivare, arbetstagare, lärare och vid behov självständiga yrkesutövare ansvarar 
för anordnandet och övervakningen av fristående examina samt utfärdar examensbetyg.  
 
Examenskommissionerna ingår ett avtal om anordnande av fristående examina med 
utbildningsanordnarna och vid behov med andra sammanslutningar och stiftelser. 
Fristående examina kan inte anordnas utan giltigt avtal med examenskommissionen. 
 
1.2  Avläggande av fristående examen 
 
 Fristående examen avläggs genom att examinanden vid examenstillfällen i praktiska ar-
betsuppgifter visar det kunnande som förutsätts i examensgrunderna. Varje examensdel 
ska bedömas skilt för sig. Bedömningen görs som ett samarbete mellan representanter för 
arbetsgivare, arbetstagare och undervisningssektorn. Inom branscher där det är vanligt 
med självständiga yrkesutövare tas även denna part i beaktande vid valet av bedömare. 
Bedömningen godkänns slutligen av examenskommissionen. Examensbetyg kan beviljas 
då examinanden har avlagt alla examensdelar som krävs med godkänt vitsord.  
 
1.3 Grunderna för fristående examen 
 
I examensgrunderna fastställs vilka delar och eventuella kompetensområden som hör till 
examen, uppbyggnaden av examen, den yrkesskicklighet som krävs i de olika examens-
delarna, bedömningsgrunderna (föremålen och kriterierna för bedömningen) samt sätten 
att visa yrkesskicklighet.  
 
En examensdel utgör ett delområde inom yrket som går att avskilja från den naturliga 
arbetsprocessen till en självständig helhet som kan bedömas. Kraven på yrkesskicklighet 
som beskrivs i de olika examensdelarna koncentrerar sig på de centrala funktionerna och 
verksamhetsprocesserna inom yrket samt på yrkespraxis inom den aktuella branschen. De 
omfattar även färdigheter som allmänt behövs i arbetslivet. 
 
Föremålen och kriterierna för bedömningen är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. 
Föremålen för bedömningen anger de kunskapsområden som man vid bedömningen 
fäster särskild vikt vid. Definitionen av dessa föremål underlättar också bedömningen av 
den aktuella arbetsprocessen. Bedömningen ska täcka alla de föremål för bedömning som 
beskrivs i examensgrunderna. Kriterierna för bedömningen bestämmer den kvalitativa 
och kvantitativa nivån på en godkänd prestation.  
 
Sätten att visa yrkesskicklighet innehåller preciserande anvisningar om avläggandet av 
examen. Yrkesskickligheten visas i allmänhet i autentiska arbetsuppgifter. Sätten att visa 
yrkesskicklighet kan innehålla direktiv för bl.a. hur en examensprestation vid behov kan 
kompletteras så att alla krav på yrkesskicklighet blir beaktade. 
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1.4  Personlig tillämpning i fristående examen 
 

Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen vid ansökningen till en 
fristående examen och utbildning som förbereder för en fristående examen, vid 
avläggandet av examen och vid förvärvandet av den behövliga yrkesskickligheten.  
 
Den personliga tillämpningen ska följa bestämmelserna om studerandes rättigheter och 
skyldigheter i 11 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (952/2011) samt de examens-
specifika kraven på hälsotillståndet som Utbildningsstyrelsen har fastställt med stöd av   
13 § i ovannämnda lag.  
 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat en särskild föreskrift om personlig tillämpning 
(43/011/2006). 
 
1.5  Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen 
 

Vid bedömningen av yrkesskickligheten är det viktigt att ingående och noggrant granska 
hur examinanderna har visat att de kan det som förutsätts i examensgrunderna i kraven på 
yrkesskicklighet för den aktuella examensdelen. Vid bedömningen tillämpas de bedöm-
ningskriterier som fastställts i examensgrunderna. Bedömarna ska mångsidigt använda sig 
av olika och i första hand kvalitativa bedömningsmetoder. Används endast en metod, blir 
resultatet inte nödvändigtvis tillförlitligt. Vid bedömningen beaktas bransch- och examens-
specifika särdrag i enlighet med examensgrunderna. Om examinanden har tillförlitliga 
dokument om tidigare visat kunnande, granskar bedömarna hur de motsvarar kraven på 
yrkesskicklighet i examensgrunderna. Bedömarna föreslår för examenskommissionen att 
dokumenten erkänns som en del av examensprestationen. Examenskommissionen fattar 
det slutliga beslutet om erkännande av tidigare visat kunnande som tillförlitligt utretts. 
 
Bedömningen av yrkesskicklighet är en process, där insamlingen av bedömningsmaterial 
och dokumenteringen av bedömningen spelar en viktig roll. Representanter för arbetslivet 
och för lärarna gör på trepartsbasis en noggrann och mångsidig bedömning. Examinan-
den ska klart och tydligt få veta hur bedömningsgrunderna tillämpas i deras eget fall. Exa-
minanden ska också ges möjlighet att själv bedöma sina prestationer. Examensarrangören 
gör upp ett bedömningsprotokoll över examensprestationen för den aktuella examensdel-
en, som undertecknas av bedömarna. Till en god bedömningsprocess hör också att efter 
detta ge examinanden respons på prestationerna. Det slutliga bedömningsbeslutet fattas 
av examenskommissionen. 
 
Bedömare 
 

De personer som bedömer examinandens yrkesskicklighet ska ha god yrkeskunskap inom 
det aktuella området. Examenskommissionen och examensarrangören kommer överens 
om bedömarna i avtalet om anordnande av fristående examen. 
 

Rättelse av bedömning 
 

Examinanden kan inom lagstadgad tid anhålla om rättelse av bedömning av den examens-
kommission som ansvarar för den aktuella examen. En skriftlig begäran om rättelse riktas 
till examenskommissionen. Examenskommissionen kan efter att ha hört bedömarna 
besluta om en ny bedömning. Det går inte att genom besvär söka ändring av examens-
kommissionens beslut som gäller rättelse av bedömning. 
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1.6 Betyg 
 
Examenskommissionen beviljar examensbetyg och betyg för en eller flera avlagda exa-
mensdelar. Betyg över deltagande i förberedande utbildning ges av utbildningsanordnaren. 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat direktiv om vilka uppgifter som ska framgå ur betygen. 
 
Betyg för en eller flera examensdelar ges på begäran. Examensbetyget, liksom betyget för 
en eller flera avlagda examensdelar, undertecknas av en representant för examenskommis-
sionen och en representant för examensarrangören. En anteckning om avlagd fristående 
examen i ett av Utbildningsstyrelsen godkänt yrkesbevis är ett intyg över avlagd examen 
som är jämförbart med ett examensbetyg. Examensarrangören skaffar och undertecknar 
yrkesbeviset. Yrkesbeviset är avgiftsbelagt för examinanden. 
 
1.7  Utbildning som förbereder för fristående examen 
 
Det går inte att ställa förhandsvillkor om deltagande i utbildning på dem som deltar i fri-
stående examina. Examina avläggs ändå huvudsakligen i samband med förberedande ut-
bildning. Utbildningsanordnaren beslutar om innehållet i och anordnandet av utbildning-
en som förbereder för fristående examen i enlighet med examensgrunderna. Utbildningen 
och examenstillfällena ska planeras utgående från examensdelarna. Den som deltar i ut-
bildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i examenstill-
fällen och avlägga fristående examen som en del av utbildningen. 
 
På studier som förbereder för yrkes- eller specialyrkesexamina som nämns i statsrådets 
förordning (1033/2011) tillämpas punkt 9) om indragning av studierätten i 11 § i lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning (952/2011). I utbildning som förbereder för fristående 
examen ska också bestämmelserna i 13, 13 a och 16 § i ovan nämnda lag beaktas. Stats-
rådets ovannämnda förordning och bestämmelser gäller också specialyrkesexamen för 
trafiklärare. 
 
I utbildning som förbereder för fristående examen ska bestämmelserna i 11, 13, 13 a och 
16 § i ovannämnda lag beaktas.  
 
1.7.1 Examensspecifika krav på hälsotillståndet i yrkes- och specialyrkesexamina 
 

Syftet med de examensspecifika kraven på hälsotillståndet är att främja säkerheten i yrkes- 
och specialyrkesexamina, som avläggs som fristående examina, och senare i arbetslivet.  
 
På utbildning som förbereder för en fristående examen tillämpas bestämmelserna om till-
gänglighet och om förutsättningarna för antagning som studerande (bestämmelsen i 11 § 
(952/2011) i lagen om vuxenutbildning om hänvisning till 27, 27 a och 27 b § (951/2011) 
i lagen om yrkesutbildning). En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd 
eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning av den sökande som studer-
ande. Som studerande kan dock inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funk-
tionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning 
till utbildning som förbereder för en fristående examen, när studierna är förbundna med 
krav som hänför sig till minderårigas säkerhet, patient- eller kundsäkerheten eller säker-
heten i trafiken.  
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Detta förutsätter att de säkerhetskrav som hänför sig till studierna inte kan uppfyllas och 
att hindret inte med rimliga åtgärder kan undanröjas exempelvis med tjänster från studer-
andevården och studerandehälsovården, med hjälpmedel eller med annat stöd. Om skyd-
det av en annan persons hälsa och säkerhet eller trafiksäkerheten förutsätter det kan ett 
hinder för att anta en person som studerande vara att personen i samband med ansökan 
om rätt att få avlägga yrkesexamen eller specialyrkesexamen undanhållit information om 
ett tidigare fattat beslut om indragning av studierätt. 
 
Med anledning av det ovan nämnda ska de examensspecifika kraven på hälsotillstånd 
beaktas vid den personliga tillämpningen i samband med ansökan till en fristående exa-
men och till utbildning som förbereder för en sådan examen och i samband med att den 
behövliga yrkesskickligheten förvärvas. De examensspecifika kraven på hälsotillstånd 
ingår i grunderna för de yrkes- och specialyrkesexamina som anges i statsrådets förord-
ning (1033/2011) och som finns inom det humanistiska och pedagogiska området, teknik 
och kommunikation, naturbruk och miljöområdet samt social-, hälso- och idrottsområdet.   
 
Utbildningsanordnare som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen 
ska informera (L 952/2011, 13 a §) dem som ansöker om att bli antagna som studerande 
om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga. De sökande ska 
på begäran ge den som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen de 
uppgifter om sitt hälsotillstånd som förutsätts för beslut om antagning som studerande 
samt eventuella uppgifter om ett tidigare beslut om indragning av studierätten. I samband 
med urvalsförfarandet räcker det med att de sökande själva beskriver sitt hälsotillstånd vid 
den aktuella tidpunkten. De som ordnar utbildning som förbereder för fristående examen 
ska vid behov samarbeta med olika utbildningsnivåer eller med myndigheterna när det 
gäller erhållande och givande av uppgifter som behövs vid antagningen av studerande. 
 
Med tanke på rättsskyddet för dem som ansöker om att bli antagna som studerande är det 
motiverat att de inte antas till sådan examensförberedande utbildning i vilken ingår prak-
tiska uppgifter eller inlärning i arbetet som de på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funk-
tionsförmåga inte skulle kunna utföra. Vid antagningen av studerande bör man dock be-
akta de mångskiftande uppgifter som ingår i yrkena och arbetet. Inom en examen kan det 
finnas examensdelar med olika krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga, vilket möjlig-
gör individuella lösningar för den studerande under den examensförberedande utbildning-
en. Utbildningsanordnare som ordnar utbildning som förbereder för en fristående exa-
men ska vid behov i samråd med den studerande och studerandevården utreda den stu-
derandes möjligheter att söka till utbildning som förbereder för någon annan fristående 
examen. 
 
Om den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga förändras får detta inte avbryta 
den studerandes examensförberedande utbildning eller leda till ett ogenomtänkt byte av 
utbildningsyrke eller -område. De praktiska problem som förändringar i hälsotillstånd och 
funktionsförmåga förorsakar under examensförberedande utbildning bör man i första 
hand kunna lösa med lämpliga individuella studiearrangemang och personlig tillämpning. 
Studiehandledning, stödåtgärder, handledning i ergonomiska arbetssätt och användning av 
hjälpmedel är till stöd under den examensförberedande utbildningen. När en studerandes 
hälsotillstånd och funktionsförmåga förändras är det nödvändigt med samarbete mellan 
studerandevården, studerandehälsovården och arbetsplatsernas företagshälsovård. 
 



11 

1.7.2  Krav på hälsotillstånd i specialyrkesexamen för trafiklärare 
 

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte 
vara ett hinder för antagning av den sökande som studerande. Som studerande kan dock 
inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra 
de praktiska uppgifterna i studierna eller inlärningen i arbetet, om kraven på säkerhet i 
studierna i de examina inom teknik och kommunikation som anges i statsrådets förord-
ningar (1032 och 1033/2011) så förutsätter och om hindret inte kan undanröjas med rim-
liga åtgärder. 
 
När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de 
begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i 
fråga om sjukdomarna. 
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2  Uppbyggnaden av specialyrkesexamen för trafiklärare 
 
2.1  Kunnande som ska visas i specialyrkesexamen för trafiklärare   
 
I specialyrkesexamen för trafiklärare visar examinanderna att de har omfattande kompe-
tens i arbetet som trafiklärare i expertuppgifter i bilskolor, yrkesläroanstalter, organisatio-
ner som tar emot körkortsexamina och i expertuppgifter inom trafiken. Dessutom visar 
de att de kan upprätthålla och utveckla verksamheten i den egna enheten och sin egen 
yrkesskicklighet. Specialyrkesexamen för trafiklärare innehåller examensdelar som lagstift-
ningen kräver för att man ska få utöva yrket. 
 
2.2  Examensdelar 
 
För att få specialyrkesexamen för trafiklärare krävs att man avlägger minst fyra examens-
delar med godkänt betyg. Specialyrkesexamen för trafiklärare består av två obligatoriska 
delar och nio valfria delar, av vilka minst två ska avläggas. För att få avlägga examens-
delarna 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 och 3.10 krävs rätt att ge undervisning för körrätt. 
 
Innan examensdelen Arbete som utbildare för yrkeskompetensen inom transportbran-
schen avläggs ska en av följande examensdelar avläggas: Undervisningsuppgifter inom 
yrkesutbildningen för förare eller Undervisningsuppgifter för lastbils- och bussförare. 
 
Närmare föreskrifter om undervisningspraktik och trafiklärartillstånd finns i 
körkortslagen. 
 
De obligatoriska examensdelarna är följande: 
3.1 Skötsel av uppgifter i en bilskola 
3.2 Arbete som trafiklärare 
 
Dessutom ska två av följande valfria examensdelar avläggas: 
3.3 Arbete som motorcykellärare 
3.4 Undervisning för lastbils- och bussförare 
3.5 Arbete som mottagare av körprov  
3.6 Undervisningsuppgifter inom yrkesutbildningen för förare 
3.7 Arbete som utbildare för yrkeskompetensen inom transportbranschen 
3.8 Ledning av utbildningsverksamhet och företagande  
3.9 Arbete som expert i miljövänlig och ekonomisk körning 
3.10 Arbete som lärare i trafikfostran för ungdomar och inom kategori AM120 
3.11 Examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen 
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3  Krav på yrkesskicklighet och grunder för bedömningen i 
specialyrkesexamen för trafiklärare   

 
Den yrkesskicklighet som krävs i examensgrunderna visas på basis av den av examens-
kommissionen godkända planen för anordnande av specialyrkesexamen för trafiklärare i 
autentisk verksamhet vid examenstillfällen som ordnas enligt principen om personlig 
tillämpning. Vid dessa tillfällen visar examinanderna heltäckande den yrkeskompetens 
som krävs i examensgrunderna. 
 
Vid examenstillfällena visar examinanderna sin förmåga att tillämpa sitt kunnande i 
varierande situationer och arbetsmiljöer. De visar också sin förmåga att bedöma och lära 
sig av erfarenheter samt att förbättra och börja använda nya arbetssätt. 
 
Examinandernas yrkesskicklighet bedöms vid examenstillfällen av bedömare som har fått 
introduktion i bedömningsuppgiften. Examinanderna ska ges möjlighet att själva bedöma 
sina prestationer. Bedömarna bedömer och dokumenterar det kunnande som examinan-
derna har visat, och detta gör de med avseende på examens krav på yrkesskicklighet, före-
mål för bedömning och bedömningskriterier. I en god bedömningsprocess ingår också 
respons till examinanderna. Responsen kan ges till exempel efter att bedömningsförslaget 
har getts. 
 
Examinanderna kan ges möjlighet att komplettera sina examensprestationer muntligt. 
Bedömarna antecknar under samtalet sina observationer i en bedömningsblankett. På 
detta sätt säkerställs att examensprestationerna är heltäckande och bedömningen till-
förlitlig. Denna möjlighet kan ges i samband med att examinanderna avlägger en 
examensdel eller efter att alla examensdelar är avlagda. 
 
Bedömningen i specialyrkesexamen för trafiklärare görs separat för varje examensdel 
genom jämförelse av examinandens yrkesskicklighet med kraven på yrkesskicklighet i den 
aktuella examensdelen. Ett trepartsorgan ger examenskommissionen ett skriftligt förslag 
till hur examensdelen ska bedömas efter att examensprestationerna är slutförda enligt 
examensgrunderna och på ett heltäckande och tillförlitligt sätt. Trepartsorganet består av 
representanter för arbetsgivare, arbetstagare och lärare. 
 
Krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och 
bedömningskriterier 
 
På följande sidor anges med fet stil kraven på yrkesskicklighet i examensdelen. Dessa krav 
på yrkesskickligheten baserar sig på uppgifts- och färdighetsområden i arbetslivet. Under 
denna text, i vänstra kolumnen, anges föremålen för bedömning, som är härledda från 
kraven på yrkesskicklighet och omfattar de kompetensområden som är centrala i fråga om 
yrkesskickligheten. Vid bedömningen fokuseras på dessa kompetensområden. Högra ko-
lumnen innehåller de bedömningskriterier som anger den kvalitativa och kvantitativa ni-
vån på en godkänd prestation. Utifrån dessa bedöms om examensprestationen kan god-
kännas. Efter examensdelen beskrivs sätten att visa yrkesskickligheten. 
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3.1  Skötsel av uppgifter i en bilskola 
 
Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
 
Examinanden kan 
• sköta kundservice som hör ihop med körkortsutbildningen i en bilskola 
• planera undervisningssituationer och arbeta som lärare inom körkortsutbildningen för 

personbil och lätta fyrhjulingar med de färdigheter som krävs för undervisningspraktik. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan sköta kundservice som hör ihop med körkortsutbildningen i en bilskola. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Skötsel av kundservice-
situationer och betjäning av 
olika kunder  
 

Examinanden 
• handlar smidigt i olika kundservice- och interak-

tionssituationer 
• handlar konstruktivt i reklamations- och konflikt-

situationer 
• identifierar och vägleder en potentiell kund smidigt 

enligt behoven  
• följer tystnadsplikten när det gäller person-, affärs- 

och yrkeshemligheter 
• iakttar goda seder i mångkulturella och andra 

kundservicesituationer  
• betjänar kunder på flytande finska eller svenska    
• betjänar kunder nöjaktigt på minst ett främmande 

språk 
• handlar etiskt riktigt i sitt arbete. 

Kundrådgivning och anmäl-
ningar till myndigheter i 
enlighet med lagstiftning, 
föreskrifter och anvisningar om 
förarutbildningen och 
förarexamina  
 

Examinanden  
• behärskar lagstiftningen och anvisningarna om 

förarutbildningen så att han/hon 
− ger begripliga råd i frågor som gäller förutsätt-

ningarna för att få bli elev i olika fordonsklasser 
− ger råd korrekt och på lämpligt sätt i frågor som 

gäller förutsättningarna för att få körrätt i olika 
fordonsklasser 

− ger råd korrekt och på lämpligt sätt i frågor som 
gäller förutsättningarna för att få avlägga 
förarexamen i olika fordonsklasser 

• ger kunder råd och vägledning om föreskriven 
minimimängd undervisning enligt kundens situation 

• hittar med hjälpmedel inom rimlig tid de viktigaste 
författningarna  
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• informerar kunderna om undervisningsavtalet på ett 
begripligt sätt 

• utför korrekt de uppgifter elevadministrationen 
kräver, såsom anteckningar om undervisningen och 
eleverna 

• fyller i dokumenten om eleverna på rätt sätt och är 
förtrogen med förfarandena vid ifyllnad av 
dokumenten 

• gör reservationerna till förarexamina. 

Utveckling av den egna 
yrkesskickligheten 
 

Examinanden 
• gör upp en realistisk plan för sig själv för utveckling 

av den yrkesskicklighet som krävs av trafiklärare 
• bedömer konstruktivt sina egna färdigheter i arbetet 

som trafiklärare samt upprätthållandet av dem, och 
jämför då med de kompetenskrav som ingår i 
specialyrkesexamen för trafiklärare. 

Användning av bilskolans 
redskap och programvaror 
 

Examinanden använder 
• smidigt elektroniska redskap för informations-

sökning och kommunikation  
• smidigt den vanligaste informationstekniska 

utrustningen och de vanligaste programmen som är 
avsedda för läraren  

• ändamålsenligt utrustning som är avsedd för föraren 
och läraren 

• mångsidigt utrustning som är avsedd för att stödja 
undervisningen. 

Examinanden kan planera undervisningssituationer och arbeta som lärare inom 
körkortsutbildningen för personbil och lätta fyrhjulingar med de färdigheter som krävs 
för undervisningspraktik. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Planering av undervisning för 
körrätt 

Examinanden 
• utarbetar genomförbara och pedagogiskt motiverade 

lektionsplaner enligt godkända läroplaner 
• utarbetar genomförbara och pedagogiskt motiverade 

planer för körundervisningsämnena enligt godkända 
läroplaner 

• planerar undervisningen med hjälp av didaktiskt 
motiverade metoder och åskådningsmetoder  

• beaktar vid planering av undervisningen elevernas 
olika nivåer 

• beaktar i planerna säkerheten i arbetet och i trafiken.  
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Körundervisning med 
personbil 

Examinanden  
• beaktar säkerheten i arbetet på det sätt som 

förutsätts av trafiklärare vid övningar 
• följer trafikreglerna och läroplanen innehållsmässigt 

korrekt inom den tid som han/hon planerat 
• beaktar elevens befintliga kunnande och ändrar 

undervisningen om det behövs  
• väljer en trafikmiljö som är didaktiskt motiverad 

med tanke på inlärningsmålen 
• handlar etiskt korrekt 
• beaktar trafiksäkerheten 
• ingriper vid behov i elevens agerande 
• observerar och bedömer elevens agerande och ger 

lämplig respons med tanke på situationen  
• antecknar den genomförda undervisningen i 

elevbokföringen enligt instruktionerna. 

Genomförande av 
teoriundervisning 

Examinanden 
• genomför gruppundervisningssituationen om det 

planerade ämnet och ändrar vid behov genomföran-
det under undervisningssituationen 

• behärskar i undervisningssituationerna de innehåll 
som ska läras ut tillräckligt väl med tanke på 
situationerna 

• genomför undervisningen inom ramen för de 
tillgängliga resurserna 

• anpassar tidsanvändningen ändamålsenligt  
• använder den tekniska utrustning och de program 

som behövs i undervisningen på ett didaktiskt 
lämpligt sätt 

• bedömer elevernas lärande och ger konstruktiv 
respons på ett begripligt sätt 

• motiverar pedagogiskt användningen av åskådnings- 
och undervisningsmetoder. 

 
Sätten att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar färdigheterna i kundservice som hör ihop med körkortsutbildningen 
visas i kundservicesituationer, i uppgifter som elevadministrationen kräver och i undervis-
ningsuppgifter, antingen i verkliga eller verklighetstrogna situationer. 
 
De visar sin kompetens i undervisning genom att 
• utarbeta planer för undervisningen 
• genomföra verkliga eller simulerade kör- och klassundervisningssituationer.  
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Examensprestationen kompletteras vid behov med olika utredningar, alster, uppgifter, 
intervjuer, och diskussioner samt med examinandens självvärdering, så att alla krav på 
yrkesskicklighet blir visade. 
 
Den kompetens som examinanderna visar i kundservicesituationer är på samma nivå som 
hos yrkesverksamma inom branschen och i undervisningssituationer på den nivå som 
krävs vid övning. 
 
Visandet av kunnandet i examensdelen kan avbrytas om det observeras väsentliga brister 
som äventyrar säkerheten i trafiken eller i arbetet. 
 
 
3.2  Arbete som trafiklärare 
 
Krav på yrkesskicklighet i examensdelen  
 
Examinanden kan  
• arbeta som lärare inom den grundläggande förarutbildningen för personbil och lätta 

fyrhjulingar  
• undervisa i innehållen som gäller körning i halt väglag och mörker 
• arbeta som lärare i övningsdelen och fördjupningsdelen  
• utveckla förarutbildningen och arbeta som trafikfostrare. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan arbeta som lärare inom den grundläggande förarutbildningen för 
personbil och lätta fyrhjulingar. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Planering av en undervis-
ningshelhet för övnings- och 
fördjupningsdelen samt för 
körning i mörker och halt 
väglag inom förarutbildningen 
för personbil samt planering 
av förarutbildningen för lätta 
fyrhjulingar och introduk-
tionen i undervisningen med 
undervisningstillstånd 

Examinanden 
• utarbetar genomförbara planer för undervisnings-

situationer enligt den godkända läroplanen  
• planerar undervisningen med hjälp av pedagogiskt 

motiverade metoder och åskådningsmetoder som 
främjar lärandet  

• beaktar vid planering av undervisningen elevernas 
olika nivåer 

• planerar undervisningen så att den blir ekonomiskt 
hållbar 

• fattar beslut som gagnar både den egna organisationen 
och kunden 

• behärskar innehållen i den planerade undervisningen   
• beaktar arbetarskyddsriskerna vid planering av 

undervisningen. 
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Planering av elevernas lärande 
och kundservice 

Examinanden 
• planerar för eleven en genomförbar personlig 

studieplan för den grundläggande delen 
• erbjuder aktivt bilskoletjänster som är lämpliga för 

elevens behov 
• informerar kunderna på ett begripligt sätt om inne-

hållet i undervisningsavtalet samt kostnaderna för 
tjänsterna  

• följer sitt företags affärsidé, värderingar, målsättningar 
och verksamhetsprinciper. 

Körundervisning enligt 
lagstiftningen och läroplanen  

Examinanden  
• genomför undervisningen på ett pedagogiskt välgrun-

dat sätt, till exempel genom att motivera, orientera, 
åskådliggöra och använda didaktiskt motiverade 
metoder 

• genomför undervisningen utan att äventyra säker-
heten i arbetet 

• utför demonstrationerna i samband med undervis-
ningen i trafiken på ett ansvarsfullt sätt 

• följer de undervisningsinnehåll som föreskrivs i 
läroplanen för undervisningen  

• differentierar undervisningen och beaktar bl.a. elevens 
befintliga kunnande, inlärningsstil och -förmåga samt 
behov av särskilt stöd 

• genomför undervisningssituationerna på ett målinrik-
tat sätt och utnyttjar effektivt den tillgängliga lärmiljön 

• ger eleven en aktiv roll  
• ger eleven instruktioner om självvärderingen 
• bedömer elevens prestationer och ger respons som 

främjar lärandet. 

Gruppundervisning Examinanden  
• genomför undervisningssituationerna enligt lagstift-

ningen och läroplanen samt innehållsmässigt korrekt  
• genomför undervisningssituationerna på ett pedago-

giskt välgrundat sätt, till exempel genom att motivera, 
orientera, åskådliggöra och använda metoder som är 
lämpliga för situationen  

• beaktar i undervisningen gruppens befintliga kunnan-
de, inlärningsstilar och förutsättningar för inlärning 

• använder metoder som främjar lärandet och som är 
lämpliga för situationen  

• bedömer elevens prestationer och ger respons som 
främjar lärandet.  
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Beaktande av elever som 
behöver särskilt stöd i 
undervisningen 

Examinanden 
• identifierar behov av särskilt stöd 
• beaktar i sitt arbete de vanligaste faktorerna som brom-

sar inlärningen av trafikfärdigheterna eller andra fysiska 
eller psykiska faktorer som hindrar lärandet 

• hittar den information som han/hon behöver om sär-
dragen hos sjukdomar som inverkar på lärandet eller på 
beteendet i trafiken 

• informerar vid behov om de särskilda villkoren som 
antecknas i körkortet  

• kommunicerar korrekt med elever från andra kulturer. 

Examinanden kan undervisa i innehållen som gäller körning i halt väglag och mörker. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Undervisning i körning i 
halt väglag på en kör-
övningsbana och i mörker i 
verklighetstrogna miljöer  

 

Examinanden  
• gör på ett pedagogiskt välgrundat sätt de uppvisningar 

och demonstrationer som läroplanen föreskriver att 
läraren ska göra 

• genomför körundervisningen enligt lagstiftningen och på 
ett säkert sätt med tanke på säkerheten i arbetet 

• genomför på ett pedagogiskt välgrundat sätt de övningar 
som läroplanen föreskriver  

• vägleder eleven vid övningskörningen på ett målinriktat 
sätt 

• behandlar undervisningsinnehållet vid korrekt tidpunkt 
med tanke på trafiksituationerna 

• behärskar sakinnehållet i lärostoffet  
• beaktar undervisningsgruppens eller elevens befintliga 

kunnande och inlärningsstil 
• använder befintliga verktyg och miljöer på ett ändamåls-

enligt sätt  
• bedömer elevens prestationer och ger respons som 

främjar lärandet. 

Examinanden kan arbeta som lärare i övningsdelen och fördjupningsdelen. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Undervisning i 
övningsdelen och 
fördjupningsdelen 

Examinanden 
 

• vägleder och ger kunderna råd i frågor som gäller 
undervisningen i övnings- och fördjupningsdelarna och i 
frågor som gäller själva körkortet 

• genomför undervisningen enligt lagstiftningen och 
läroplanen.  
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Handledning av 
undervisning med 
undervisningstillstånd 

Examinanden 
• vägleder och ger kunderna råd i frågor som gäller 

undervisningen 
• planerar genomförandet enligt godkänd läroplan. 

Examinanden kan utveckla förarutbildningen och arbeta som trafikfostrare. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Utvärdering och utveckling 
av den egna 
undervisningen samt 
arbetsplatsen eller 
förarutbildningen 
 

Examinanden 
• söker och utnyttjar aktuella forskningsresultat från 

många områden vid utveckling av sitt arbete 
• begär och tar emot respons på sitt eget arbete och 

förhåller sig konstruktivt till den  
• utarbetar en motiverad plan för utveckling av det egna 

arbetet utifrån erhållen respons 
• bygger upp samarbetsrelationer med intressentgrupper 
• främjar genom sitt arbete interaktionen på arbetsplatsen 

och arbetsplatsens funktionsduglighet 
• bedömer realistiskt det egna arbetets inverkan på 

företagets lönsamhet 
• kommer med ett välgrundat förslag på hur den egna 

arbetsplatsen kan utvecklas. 

Trafikfostran för 
innehavare av permanent 
körrätt för kategori B 

Examinanden 
• planerar och genomför riktade trafikfostrande situationer 

kundorienterat under beaktande utvecklingstrenderna 
inom trafiken 

• kommunicerar på ett naturligt sätt med kunderna 
• bedömer kritiskt sina egna kunskaper och färdigheter när 

det gäller livslång trafikfostran 
• utvecklar trafikfostran för personer som har permanent 

körrätt med genomförbara metoder och innehåll under 
beaktande av trafikriskerna och de typiska olyckorna i 
olika åldersgrupper. 

 
Sätten att visa yrkesskicklighet 
 
Kompetensen i undervisning visar examinanderna genom att 
• utarbeta planer för undervisningen 
• genomföra undervisning enligt kraven på yrkesskicklighet 
• redogöra muntligt eller skriftlig för hur personer med behov av särskilt stöd beaktas i 

undervisningen. 
 
Kompetensen i utveckling av förarutbildningen visar de genom en muntlig eller skriftlig 
framställning som visar om kompetensen uppfyller bedömningskriterierna. 
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Kompetensen i trafikfostran visar de genom att  
• genomföra ett evenemang relaterat till trafikfostran 
• presentera en på förhand utarbetad skriftlig rapport över ett evenemang relaterat till 

trafikfostran. 
 
Examinanderna kompletterar vid behov examensprestationen muntligt eller med en på 
förhand utarbetad skriftlig redogörelse över hur de har gått tillväga eller vilka principer de 
har använt i olika situationer som inte annars kommer upp vid examenstillfället när de 
utför uppgifter som anknyter till förarutbildningen och undervisningen. Examenspresta-
tionen kan dessutom kompletteras med olika utredningar, alster, uppgifter, intervjuer och 
samtal samt med examinandens självvärdering, så att det blir visat att alla krav på 
yrkesskicklighet uppfylls. 
 
Visandet av kompetensen i examensdelen kan avbrytas om det observeras väsentliga 
brister som äventyrar säkerheten i trafiken eller i arbetet. 
 
 
3.3  Arbete som motorcykellärare 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan  
• genomföra undervisningen för den första körrätten för motorcykel 
• genomföra den kompletterande motorcykelundervisningen. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan genomföra undervisningen för den första körrätten för motorcykel. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Agerande som ansvarsfull 
förare 

Examinanden  
• kontrollerar att motorcykeln är trafikduglig och sätter 

den i ordning för användning i trafiken 
• använder den körutrustning som krävs i förarexamen 
• utför de demonstrationer som läroplanen föreskriver för 

läraren på en nivå som motsvarar en modellprestation 
• klarar uppgifterna i manöverprovet för förarexamen 
• utför demonstrationerna i samband med undervisningen 

i trafiken på ett ansvarsfullt sätt. 

Kundservice i samband 
med förarutbildningen och 
förarexamen 

Examinanden 
• utför de uppgifter som ingår i elevadministrationen, 

såsom anteckningarna om undervisningen och eleverna  
• fyller i dokumenten om eleverna och är förtrogen med 

förfarandena vid ifyllnad av dokumenten 
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• ger kunden råd om de vanligaste reglerna och föreskrif-
terna om körning av fordon i kategori A 

• informerar om körrätten för olika motorcyklar under 
beaktande av kundens behov 

• förklarar den gällande läroplanens 
− innehåll 
− uppbyggnad 
− mål 
− minimimängd undervisning 
− pedagogiska principer. 

Planering av 
förarutbildning för 
motorcykel i enlighet med 
den fastställda läroplanen 
 

Examinanden 
• utarbetar en genomförbar plan för bilskolans motor-

cykelundervisning i alla motorcykelkategorier 
• planerar genomförbara undervisningssituationer för 

bilskoleverksamhetens normala situationer: 
− körundervisning 
− klassundervisning 
− undervisning med undervisningstillstånd 

• skaffar genom mångsidiga metoder information om de 
centrala principerna i fråga om lärande och undervisning 

• planerar undervisningen med hjälp av pedagogiskt mo-
tiverade metoder och åskådningsmetoder som främjar 
lärandet. 

Grundläggande utbildning 
för kategori A1, A2 och A  

Examinanden 
• ger eleverna råd vid val av säker körutrustning och 

motorcykel på ett begripligt och kundorienterat sätt 
• informerar eleven om hur man kompenserar riskerna 

förknippade med motorcykelförarna och trafiksitua-
tionerna 

• arbetar självständigt som lärare i undervisningen och 
iakttar lagstiftningen och anvisningarna om förarexamen 

• skapar en förtroendefull atmosfär i undervisningssitua-
tionen 

• genomför undervisningen enligt läroplanen på ett säkert 
sätt och med hänsyn till elevens personliga förutsätt-
ningar och särdrag 

• fokuserar i undervisningssituationerna på kärnfrågorna i 
lärostoffet 

• genomför undervisningen utan att äventyra trafiksäker-
heten  

• genomför körundervisning med en annan motorcykel  
• väljer goda lärmiljöer och undervisningsmetoder för 

undervisningssituationerna så att varken elevens säkerhet 
eller trafiksäkerheten äventyras 
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• ger eleven en aktiv roll i undervisningssituationerna och 
ansvar för det egna lärandet 

• observerar och bedömer elevens prestationer samt ger 
eleven konstruktiv respons på grundval av det 
ovanstående.  

Examinanden kan genomföra den kompletterande motorcykelundervisningen. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Kompletterande undervis-
ning för kategori A2 och A  

Examinanden 
• ger eleverna råd vid val av säker körutrustning och mo-

torcykel på ett begripligt, trafiksäkert och kundorien-
terat sätt 

• informerar eleven om hur man kompenserar riskerna 
förknippade med motorcykelförarna och trafiksitua-
tionerna 

• skapar en förtroendefull atmosfär i undervisningssitua-
tionen 

• genomför undervisningen enligt läroplanen på ett sä-
kert sätt och med hänsyn till elevens personliga förut-
sättningar och särdrag 

• fokuserar i undervisningssituationerna på kärnfrågorna 
i lärostoffet 

• genomför med beaktande av trafiksäkerheten kör-
undervisning med en annan motorcykel 

• väljer lämpliga lärmiljöer och undervisningsmetoder för 
undervisningssituationerna så att varken elevens 
säkerhet eller trafiksäkerheten äventyras 

• ger eleven en aktiv roll i undervisningssituationerna 
och ansvar för det egna lärandet 

• observerar och bedömer elevens prestationer samt ger 
eleven konstruktiv respons på grundval av det 
ovanstående.  

Bedömning, upprätthållande 
och utveckling av den egna 
lärarkompetensen 
 

Examinanden  
• bedömer realistiskt sin förmåga att arbeta som motor-

cykellärare 
• göra upp en realistisk plan för sig själv för utveckling 

och upprätthållande av den yrkesskicklighet som krävs 
av trafiklärare. 

 
Sätten att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar sin kompetens i undervisning för den första körrätten för motor-
cykel och i kompletterande motorcykelundervisning genom att redogöra muntligt eller 
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skriftligt för hur de handlar i olika kundservicesituationer till den del detta inte annars 
framgår vid examenstillfället, genom att utarbeta planer för genomförande av undervis-
ningssituationer och genom att genomföra körundervisning med en motorcykel i kategori 
A1 samt kategori A2 eller A inklusive demonstrationerna. 
 
Examinanderna kompletterar vid behov examensprestationen muntligt eller med en på 
förhand utarbetad skriftlig redogörelse över hur de gått tillväga eller vilka principer de 
använt i olika situationer som inte annars kommer upp vid examenstillfället när de utför 
uppgifter som anknyter till förarutbildningen och undervisningen. Examensprestationen 
kan dessutom kompletteras med olika utredningar, alster, uppgifter, intervjuer och samtal 
samt med examinandens självvärdering, så att det blir visat att alla krav på yrkesskicklighet 
uppfylls. 
 
Visandet av kompetensen i examensdelen kan avbrytas om det observeras väsentliga 
brister som äventyrar säkerheten i trafiken eller i arbetet. 
  
 
3.4  Undervisning för lastbils- och bussförare  
 
Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
 
Examinanden kan  
• köra ett fordon på ett säkert sätt  
• planera utbildning för lastbils- eller busskörkortet samt ge kundservice 
• genomföra utbildning för lastbils- eller busskörkortet. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan köra ett fordon på ett säkert sätt. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Agerande som ansvarsfull 
förare 

Examinanden  
• kontrollerar att lastbilen eller bussen är trafikduglig och 

sätter den i ordning för användning i trafiken 
• utför en demonstration under beaktande av säkerhet, 

ekonomi och de andra trafikanterna samt kommenterar 
sin körning. 
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Examinanden kan planera utbildning för lastbils- eller busskörkortet samt ge kundservice. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Kundservice vid 
förberedelserna inför 
förarexamen för lastbil och 
buss 

Examinanden  
• ger kundorienterat handledning om villkoren för att få 

bli elev och för att få körrätt för lastbil och buss 
• vägleder kunderna så att de kan uppnå den kompetens 

som krävs i förarexamen 
• fyller i de dokument som behövs inom 

förarutbildningen 
• vägleder eleverna så att de kan handla rätt i förarexamen 

för körrätt. 

Planering av undervisning för 
rätt att köra lastbil eller buss 

Examinanden  
• utarbetar en plan för den egna bilskolans undervisning 

för körrätt med lastbil eller buss under beaktande av 
lagstiftningen 

• utformar undervisningssituationerna enligt läroplanens 
mål och pedagogiska principer 

• utarbetar genomförbara planer för perioderna med 
teori- och körundervisning   

• utarbetar genomförbara planer för enskilda 
undervisningssituationer innehållsmässigt korrekt och på 
pedagogiska grunder. 

Examinanden kan genomföra utbildning för lastbils- eller busskörkortet. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Genomförande av 
förarundervisning för rätt att 
köra lastbil eller buss 

Examinanden  
• motiverar eleven att utveckla och upprätthålla sin 

körförmåga 
• väljer en miljö som är lämplig för 

körundervisningssituationen och elevens färdigheter 
• använder de behövliga tekniska verktygen effektivt och 

korrekt 
• genomför körundervisning som baserar sig på 

läroplanen enligt gällande anvisningar och bestämmelser 
och pedagogiskt väl 

• ger eleven en aktiv roll i undervisningssituationerna och 
ansvar för det egna lärandet 

• urskiljer kärnfrågorna i lärostoffen och särdragen enligt 
de fordonskategorier som han/hon ger undervisning för  
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• observerar elevens prestationer, bedömer och ger eleven 
konstruktiv respons på grundval av det ovanstående 

• periodiserar undervisningsinnehållen på pedagogiska 
grunder och under beaktande av målen för 
undervisningen 

• lär eleverna hur laster ska placeras och säkras enligt 
lagstiftningen. 

Vägledning i förarnas 
yrkesutbildning 

Examinanden  
• ger kunder råd i frågor som gäller yrkeskompetens för 

förare på ett korrekt och kundorienterat sätt 
• ger råd om yrkesutbildningsalternativen för förare på ett 

korrekt och kundorienterat sätt. 

Bedömning, upprätthållande 
och utveckling av den egna 
lärarkompetensen 

Examinanden  
• bedömer realistiskt sin förmåga att arbeta som lärare i 

förarutbildningen för lastbil eller buss  
• bedömer kritiskt om den egna undervisningen ger 

resultat 
• utarbetar en realistisk plan för sig själv för utveckling 

och upprätthållande av den yrkesskicklighet som krävs 
av lärare. 

 
Sätten att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar sin kompetens i att köra fordon på ett säkert sätt genom att köra 
minst en körlektion med ett fordon i kategori C eller D. 
 
Kompetensen i planering och genomförande av utbildning visar de genom att 
• utarbeta planer för hela undervisningen för kategori C eller D 
 
Kompetensen i körkortsutbildning visar de genom att  
• genomföra körundervisning 
• genomföra en övning i lasthantering  
• ge kundservice i verkliga eller verklighetstrogna situationer. 
 
För att kompetensen ska bli visad i fråga om alla krav på yrkesskicklighet kompletterar 
examinanderna vid behov examensprestationen muntligt eller med en på förhand utarbet-
ad skriftlig redogörelse över hur de gått tillväga eller vilka principer de använt i olika situa-
tioner som inte annars kommer upp vid examenstillfället när de ger kundservice eller un-
dervisar.  
 
Examensprestationen kan dessutom kompletteras med olika utredningar, alster, uppgifter, 
intervjuer och samtal samt med examinandens självvärdering. 
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Visandet av kompetensen i examensdelen kan avbrytas om det observeras väsentliga 
brister som äventyrar säkerheten i trafiken eller i arbetet. 
 
I denna examensdel avses med lastbil alla fordon i kategori C1 eller C och med buss 
fordon i kategori D1 eller D. 
 
 
3.5  Arbete som mottagare av körprov  
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan  
• ge råd i frågor som gäller förarexamen 
• agera som en ansvarsfull förare 
• bedöma körrättsaspiranters prestationer 
• genomföra teoriprovet utan tidspress. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan ge råd i frågor som gäller förarexamen. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Kundrådgivning Examinanden 

• ger råd till kundgrupper i de vanligaste situationerna  
− bilskolor 
− trafiklärare 
− lärare som har undervisningstillstånd 
− sökande (teori- och körprovet) 

• uttrycker sig tydligt och väljer innehåll, stil och språk 
som är lämpliga med tanke på målgruppen och kontex-
ten 

• svarar korrekt på de vanligaste frågorna som de 
sökande och andra kunder ställer 

• behandlar de sökande och andra kunder sakligt och 
jämlikt i enlighet med förvaltningslagstiftningen 

• ger kunder råd om mängden undervisning som kraven i 
förarexamen baserar sig på och gör detta på ett 
kundorienterat sätt 

• ger kunder råd om de undervisningsinnehåll som 
kraven i körproven baserar sig på och gör detta på ett 
kundorienterat sätt 

• ger kunder råd i enlighet med de krav som ställs på 
förarexamen i den nationella lagstiftningen   

• kan interagera med de sökande och andra kunder på ett 
konstruktivt sätt. 
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Plan för utveckling av 
kundrådgivningen 

Examinanden 
• anger själv och motiverar sina bedömningar av de egna 

styrkorna och utvecklingsbehoven i kundservice 
• anger själv och motiverar sina bedömningar av de egna 

styrkorna och utvecklingsbehoven i kunskaperna om 
lagstiftningen 

• tar emot andras motiverade bedömningar av sina 
styrkor och utvecklingsbehov i fråga om kunskaperna 
om lagstiftningen och i fråga om kundservice 

• utarbetar en realistisk plan för att utvecklas i 
kundservice och i kunskaperna om lagstiftningen. 

Examinanden kan agera som en ansvarsfull förare. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Agerande som ansvarsfull 
förare 

Examinanden  
• identifierar och bedömer risksituationer väl och 

helhetsmässigt under sin egen körning 
• förebygger genom sitt agerande risksituationer som 

andra orsakar  
• kör med framförhållning utan att störa andra 
• kör på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt  
• beaktar säkerheten vid lastning av fordonet och så att 

människor och varor är korrekt placerade i fordonet 
• sörjer före och under körningen för passagerarnas 

säkerhet och för säkerheten i fråga om lasten. 
Bedömning av den egna 
körförmågan och 
utarbetande av en 
utvecklingsplan 

Examinanden  
• bedömer realistiskt sin körförmåga under beaktande av 
− förebyggande av risksituationer och olyckor  
− bränsleekonomi 
− miljövänlig körning 
− lastning av fordon 

• bedömer på ett allmänt plan förarnas beteende och det 
egna körbeteendet utifrån GDE-matrisen eller andra 
teorier om körbeteende  

• bedömer fysiklagarnas inverkan på körningen  
• motiverar sina bedömningar av de egna styrkorna och 

utvecklingsbehoven som förare  
• utarbetar en realistisk plan för att utvecklas som 

ansvarsfull förare. 
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Examinanden kan bedöma körrättsaspiranters prestationer. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Genomförande och 
bedömning av körprovet 
i förarexamen 
 

Examinanden 
• blir godkänd i det teoretiska provet, som genomförs enligt 

kraven i direktiv 2006/126/EG bilaga IV 
• genomför körprov som uppfyller kraven med ett fordon i 

kategori B, C1 eller C 
• meddelar sitt beslut och förklarar för sökanden hur 

körprovet gick i enlighet med lagstiftningen 
• observerar, övervakar och bedömer i förarexamen 

sökandens totala prestation i enlighet med lagstiftningen 
med ett fordon i kategori B, C1 eller C 

• identifierar risksituationer väl och helhetsmässigt 
• anger välgrundade orsaker till risksituationer och de 

sannolika konsekvenserna 
• fattar beslut om den sökandes kompetens i enlighet med 

lagstiftningen   
• identifierar de fel som är betydelsefulla med avseende på 

bedömningen 
• bedömer körproven i enlighet med lagstiftningen och på 

ett enhetligt och konsekvent sätt  
• ger tydliga och välgrundade motivationer till beslutet 

enligt lagstiftningen 
• utnyttjar den tillgängliga trafikmiljön och uppfyller kraven 

i fråga om körprovet 
• gör en välgrundad bedömning av sökandens förmåga att 

identifiera sina fel i kör- och manöverprovet  
• ger den sökande vid rätt tidpunkt konstruktiv respons 

under körningen  
• förebygger genom sitt agerande risksituationer som andra 

är på väg att orsaka och som kan identifieras på förhand 
• undviker genom sitt agerande risksituationer eller olyckor  
• analyserar sökandens beteende utifrån teorierna och 

teknikerna i fråga om körbeteende. 
Utveckling av sin 
förmåga att arbeta som 
förarexamensmottagare 

Examinanden 
• tillgodogör sig information snabbt och hittar de viktigaste 

punkterna i information 
• anger själv och motiverar sina bedömningar av de egna 

styrkorna och utvecklingsbehoven i sin uppgift som 
bedömare 

• tar emot andras motiverade bedömningar av sina styrkor 
och utvecklingsbehov som bedömare 

• utarbetar en realistisk plan för att utvecklas som ansvars-
full bedömare. 
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Examinanden kan genomföra teoriprovet utan tidspress. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Genomförande av 
teoriprovet utan tidspress  

Examinanden  
• informerar kunder om villkoren för att få genomföra 

provet utan tidspress och om kostnaderna för provet 
• ger kunden råd om de praktiska arrangemang som 

behövs vid användning av tolk 
• informerar den sökande om teoriprovet utan tidspress 
• bedömer sig själv som mottagare av teoriprovet utan 

tidspress. 
 
Sätten att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar sin kompetens i kundrådgivning i verkliga eller verklighetstrogna 
kundrådgivningssituationer. 
 
Sin kompetens i agerandet som ansvarsfull förare visar de genom att planera och köra en 
körprovsrutt, och de motiverar sina val för och under körprovsrutten. 
 
Sin kompetens i bedömningen av körrättsaspirantens prestation visar de genom att ordna 
körprovssituationer. 
 
Den kompetens som behövs vid genomförande av teoriprovet utan tidspress visar de 
antingen genom att genomföra teoriprovet i fråga eller genom att muntligt eller skriftligt 
beskriva hur de skulle agera i teoriprovet. 
 
Examinanderna kompletterar vid behov examensprestationen muntligt eller med en på 
förhand utarbetad skriftlig redogörelse över hur de gått tillväga eller vilka principer de 
använt i olika situationer som inte annars kommer upp vid examenstillfället. Examens-
prestationen kan dessutom kompletteras med olika utredningar, alster, uppgifter, inter-
vjuer och samtal samt med examinandens självvärdering, så att det blir visat att alla krav 
på yrkesskicklighet uppfylls. 
 
Visandet av kompetensen i examensdelen kan avbrytas om det observeras väsentliga 
brister som äventyrar säkerheten i trafiken eller i arbetet.  
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3.6  Undervisningsuppgifter inom yrkesutbildningen för förare 
 
Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
 
Examinanden kan  
• arbeta som lärare för förarstuderande som utbildar sig till ett yrke  
• genomföra undervisning för rätt att köra lastbil eller buss inom utbildning på andra 

stadiet. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan arbeta som lärare för studerande som utbildar sig till yrkesförare.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Behärskande av undervis-
ningsinnehållet och 
planering av undervisning 
som baserar sig på 
examensgrunderna 
 

Examinanden  
• förklarar för de studerande på ett begripligt sätt hur den 

yrkesinriktade examen och utbildningen på andra stadiet 
är uppbyggda samt principerna för den personliga 
tillämpningen 

• använder smidigt de vanligaste dataprogrammen som är 
avsedda för lärarna 

• tillämpar författningar, föreskrifter och anvisningar om 
varu- och kollektivtrafiken på undervisningen 

• agerar aktivt och konstruktivt som medlem i en 
arbetsgrupp eller ett team 

• delar upp den praktiska undervisningen för yrket på ett 
pedagogiskt välgrundat sätt 

• förbereder en genomförbar lektion och gör de 
tillhörande förberedelserna och lektionsplanerna. 

Bedömningskompetens Examinanden  
• gör bedömningarna av de studerandes lärande och 

tillhörande dokumentation enligt anvisningarna  
• ger de studerande konstruktiv respons på deras lärande 
• ger råd till deltagarna när de förbereder sig för 

yrkesproven  
• genomför yrkesproven eller examenstillfällena (när det 

gäller fristående examina) i enlighet med lagstiftningen 
• planerar, genomför och bedömer yrkesprov eller 

examenstillfällen och fyller i de tillhörande dokumenten 
enligt anvisningarna. 

  



32 

Genomförande av 
inlärning i arbetet 

Examinanden  
• bygger upp och upprätthåller fungerande kund- och 

samarbetsrelationer inom transportbranschen 
• samarbetar aktivt med olika intressenter för att utveckla 

yrkesutbildningen 
• genomför handledning av inlärning i arbetet enligt 

föreskrifterna och anvisningarna om inlärningen i 
arbetet. 

Att arbeta som yrkeslärare 
 
 

Examinanden  
• genomför den personliga tillämpningen i fråga om 

utbildningen och examen enligt lagstiftningen 
• har de centrala yrkesfärdigheter och fackkunskaper som 

krävs i de obligatoriska delarna av den examen som 
han/hon ger undervisning för  

• kontrollerar trafikdugligheten hos det fordon som hör 
till den fordonskategori som han/hon ger undervisning i 

• följer vägtrafiklagens bestämmelser, andra författningar 
och anvisningar  

• ger den studerande konstruktiv respons i inlärningssitua-
tionerna 

• föregår i undervisningssituationerna med gott exempel 
när det gäller hur en yrkesförare ska agera 

• åskådliggör följande som krävs i grunderna för grund-
examen i logistik:  
− lastningen 
− säkringen av lasten 

• agerar och vägleder andra att agera på ett säkert rätt 
• bedömer om den egna undervisningen ger resultat 
• följer lagstiftningen, föreskrifterna och anvisningarna om 

förarexamen. 

Examinanden kan genomföra undervisning för rätt att köra lastbil eller buss inom 
utbildning på andra stadiet. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Rådgivning om och 
bedömning av förutsätt-
ningen att avlägga 
förarexamen 

Examinanden  
• ger den studerande råd om förutsättningarna för att få 

avlägga förarexamen för lastbil och buss 
• bedömer tillsammans med den studerande om denna har 

den kompetens som krävs för förarexamen 
• fyller i de dokument som behövs i förarutbildningens 

olika faser enligt anvisningarna. 
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Planering av undervisning 
för rätt att köra lastbil eller 
buss 

Examinanden  
• planerar undervisningssituationerna enligt målen i läro-

planen för körkortsutbildningen och enligt pedagogiska 
principer och beaktar samtidigt den övriga utbildningen 
på andra stadiet. 

Genomförande av 
undervisning för rätt att 
köra lastbil eller buss 
 

Examinanden 
• genomför i samband med utbildning på andra stadiet 

undervisning för körrätt enligt innehållet i läroplanen 
• väljer i undervisningen en miljö som är lämplig med 

tanke på elevens färdigheter och övriga omständigheter 
• motiverar eleven att utveckla och upprätthålla sin 

körförmåga  
• kommunicerar korrekt med elever från andra kulturer  
• genomför undervisningen enligt målen i läroplanen, 

elevens personliga förutsättningar och särdrag 
• ger eleven en aktiv roll i undervisningssituationerna och 

ansvar för det egna lärandet 
• observerar elevens prestationer och ger konstruktiv 

respons på prestationen 
• använder ändamålsenliga demonstrationsredskap för 

undervisningen 
• schemalägger undervisningsinnehållen under beaktande 

av målen för undervisningen och eleverna 
• hanterar dokumenten enligt bestämmelserna. 

Bedömning, upprätt-
hållande och utveckling av 
den egna lärarkompetensen 

Examinanden  
• bedömer sin förmåga att arbeta som lärare i förarutbild-

ningen för lastbil eller buss  
• bedömer kritiskt om den egna undervisningen ger 

resultat 
• utarbetar en realistisk plan för sig själv för utveckling 

och upprätthållande av den yrkesskicklighet som krävs 
av lärare. 

 
Sätten att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar sin kompetens i undervisning av elever som utbildar sig till 
yrkesförare genom att  
• genomföra verkliga handlednings-, undervisnings- och arbetssituationer och genom att 

i förväg muntligt eller skriftligt redogöra för hur de handlar i olika 
kundservicesituationer till den del detta inte annars framgår vid examenstillfället 

• utföra uppgifterna vid identifiering och erkännande av kunnande 
• introducera personer som bedömer examensprestationer eller yrkesprov eller 

arbetsplatshandledare i deras uppgift 
• planera och genomföra ett yrkesprov eller ett examenstillfälle och dessutom sköta den 

tillhörande dokumentationen. 
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Examinanderna visar sin kompetens i undervisning för körrätt genom att  
• utarbeta skriftliga planer för genomförande av undervisningssituationer 
• genomföra körundervisning 
• ge kundservice i verkliga eller verklighetstrogna situationer. 
 
För att kompetensen ska bli visad i fråga om alla krav på yrkesskicklighet kompletterar 
examinanderna examensprestationen muntligt eller med en på förhand utarbetad skriftlig 
redogörelse över hur de gått tillväga eller vilka principer de använt i olika situationer som 
inte annars kommer upp vid examenstillfället när de ger kundservice eller undervisar.  
 
Examensprestationen kan dessutom kompletteras med olika utredningar, alster, uppgifter, 
intervjuer och samtal samt med examinandens självvärdering. 
 
Visandet av kompetensen i examensdelen kan avbrytas om det observeras väsentliga 
brister som äventyrar säkerheten i trafiken eller i arbetet.  
 
 
3.7  Arbete som utbildare för yrkeskompetensen inom 

transportbranschen 
 
Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
 
Examinanden kan  
• arbeta som utbildare för den grundläggande yrkeskompetensen för lastbils- och 

bussförare 
• arbeta som utbildare för lastbils- och bussförarnas fortbildning. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan arbeta som utbildare för den grundläggande yrkeskompetensen för 
lastbils- och bussförare. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Behärskande av 
lagstiftningen om 
yrkeskompetens 

Examinanden ger kunder råd om 
• de krav som yrkeskompetenslagen och -förordningen 

ställer på förarna, och gör detta på ett begripligt sätt  
• de olika sätten att förvärva yrkeskompetens. 

Kundservice och 
marknadsföring 

Examinanden 
• skaffar information och beaktar kundernas önskemål 

och behov vid planering av marknadsföring  
• ger kunderna råd i frågor som gäller yrkeskompetens 

utifrån dessas behov 
• är förtrogen med organisationens produktgrupper och 

produkter samt ger sakkunnig och pålitlig kundservice 
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• gör upp en budget för utbildning för den grundläggande 
yrkeskompetensen och prissätter utbildningen 

• identifierar de olika kundgrupperna inom 
transportbranschen och tar reda på deras behov 

• ger kunden en lämplig utbildningslösning  
• handlar etiskt korrekt. 

Planering av utbildning för 
den grundläggande 
yrkeskompetensen 

Examinanden  
• utarbetar en genomförbar plan för utbildning för den 

grundläggande yrkeskompetensen 
• kombinerar läroplanen för yrkeskompetens och 

läroplanen för körkortsutbildning i tillämpliga delar på 
ett förnuftigt sätt med tanke på kunden 

• följer yrkeskompetenslagen, förordningen och andra 
relevanta anvisningar. 

Arbete som utbildare för 
den grundläggande 
yrkeskompetensen 

Examinanden  
• genomför utbildning för den grundläggande yrkeskom-

petensen enligt läroplanen genom att beakta kundens 
yrke 

• genomför körundervisning inom utbildningen för den 
grundläggande yrkeskompetensen enligt lagstiftningen 

• gör anteckningar i dokumenten om utbildningen för 
yrkeskompetens enligt föreskrifter och anvisningar 

• upprätthåller aktivt de kunskaper och färdigheter som 
krävs av en utbildare för yrkeskompetens 

• gör de anmälningar och den dokumentation som 
myndigheterna kräver i enlighet med föreskrifterna och 
anvisningarna. 

Examinanden kan arbeta som utbildare för lastbils- och bussförarnas fortbildning. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Behärskande av 
lagstiftningen om 
fortbildningen 

Examinanden ger kunder råd om 
• de krav som yrkeskompetenslagen och -förordningen 

ställer på förarna och gör detta på ett begripligt sätt  
• de olika sätten att förvärva yrkeskompetens. 

Kundservice och 
marknadsföring som gäller 
fortbildningen 

Examinanden 
• skaffar information och beaktar kundernas önskemål 

och behov vid marknadsföringen  
• identifierar de olika kundgrupperna inom transport-

branschen och tar reda på deras behov  
• är förtrogen med organisationens produktgrupper och 

produkter samt ger sakkunnig och pålitlig kundservice 
• gör upp en budget för fortbildning och prissätter olika 
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utbildningsprodukter inriktade på yrkeskompetens 
• beaktar i marknadsföringen praxis i fråga om leveransen 

av de egna tjänsterna och produkterna 
• erbjuder kunder en utbildningslösning för utveckling av 

förarnas kompetens  
• utvecklar sitt arbete med hjälp av kundrespons 
• handlar etiskt korrekt. 

Planering av fortbildning Examinanden  
• ger korrekta råd i frågor som gäller yrkeskompetens 
• kan välja en godkänd utbildningsplan som är lämplig för 

olika situationer  
• utarbetar en genomförbar utbildningsplan enligt 

lagstiftningen genom att beakta kundens behov samt 
försöker få den godkänd om det behövs. 

Arbete som utbildare inom 
fortbildningen 

Examinanden  
• genomför för en kund fortbildning enligt lagstiftningen 
• följer yrkeskompetenslagen, förordningen och andra 

relevanta författningar och anvisningar 
• upprätthåller och utvecklar de kunskaper och färdigheter 

som krävs av en utbildare för yrkeskompetens 
• gör de anmälningar och den dokumentation som 

myndigheterna kräver i enlighet med föreskrifterna och 
anvisningarna. 

 
Sätten att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar sin kompetens i arbete som utbildare för den grundläggande 
yrkeskompetensen genom att  
• genomföra utbildning 
• förklara tidigare utarbetade skriftliga planer.  
 
Examinanderna visar sin kompetens i arbete som utbildare inom lastbils- och 
bussförarnas fortbildning genom att  
• genomföra eller rapportera skriftligen eller muntligen en fortbildningsdag 
• göra eller presentera tidigare utarbetade planer och anmälningar relaterade till en 

fortbildningsdag. 
 
För att kompetensen ska bli visad i fråga om alla krav på yrkesskicklighet kompletterar 
examinanderna vid behov examensprestationen muntligt eller med en på förhand 
utarbetad skriftlig redogörelse över hur de gått tillväga eller vilka principer de använt i 
olika situationer som inte annars kommer upp vid examenstillfället när de arbetar i kund-, 
handlednings-, rådgivnings- eller undervisningssituationer.  
 
Examensprestationen kan dessutom kompletteras med olika utredningar, alster, uppgifter, 
intervjuer och samtal samt med examinandens självvärdering. 
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3.8  Ledning av utbildningsverksamhet och företagande 
 
Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
 
Examinanden kan  
• grunderna i affärsverksamhet 
• arbeta som utbildningsansvarig föreståndare och som bilskoleföretagare. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan grunderna i affärsverksamhet. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Planering av 
affärsverksamhet 

Examinanden  
• gör upp de dokument som behövs när ett företag 

grundas och känner till det ansvar och de skyldigheter 
som dessa innebär  

• tar fram en affärsplan av vilken framgår verksamhetens 
syften, metoder och verksamhetsmiljö 

• inkluderar i affärsplanen bl.a. beräkningar av kostnader 
och täckningsbidrag 

• beaktar alla lagstadgade kostnader för affärsverksamhet 
inom den egna branschen 

• jämför sina egna produkter med konkurrenternas 
• gör de avtalsmallar som behövs för utbildningstjänster-

na, både till kunden och underleverantören. 

Företagets ekonomi och 
lönsamhet 

Examinanden 
• beskriver de grundläggande begreppen i fråga om 

ledning av företagets affärsverksamhet 
• presenterar en genomförbar affärsidé för sitt företag  
• planerar inköp med hänsyn till totalekonomin  
• tolkar de väsentliga delarna av företagets resultaträkning 
• utarbetar en genomförbar, kundorienterad och 

heltäckande marknadsföringsplan 
• bedömer vilka de viktigaste konkurrensmedlen är inom 

det egna produktområdet 
• uppskattar kostnader, tolkar information från kostnads-

uppföljningen och fattar beslut på grundval av dessa 
• prissätter utbildningstjänster och -produkter så att 

verksamheten ska bli lönsam 
• beaktar mervärdesskatten vid prissättningen och de 

specifikationer som ska göras i fakturorna. 
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Examinanden kan arbeta som utbildningsansvarig föreståndare och som 
bilskoleföretagare. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Behärskande av hela 
förarutbildningsprocessen 
 

Examinanden  
• utarbetar planer utbildning i den egna enheten utifrån de 

godkända läroplanerna 
• utarbetar genomförbara planer för undervisningen 
• schemalägger personalens arbete i enlighet med bestäm-

melserna i arbetslagstiftningen och kollektivavtalen 
• planerar lärmiljöerna under beaktande av kraven i 

lagstiftningen samt undervisningens teori och praktik 
• hittar information om hur de anmälningar och tillstånds-

ansökningar som behövs i förarutbildningen ska göras 
• tar fram rutiner för hur de vanligaste reklamations- och 

konfliktsituationerna ska lösas på arbetsplatsen.  

Utvärdering och 
utveckling av 
utbildningen 

Examinanden 
• jämför realistiskt de viktigaste synerna på lärande och 

undervisning med avseende på körkortsutbildningen 
• följer hur läroplanens mål och principer förverkligas på 

den egna arbetsplatsen 
• utvärderar lärarens undervisningsarbete ur pedagogisk 

synvinkel 
• ger konstruktiv respons på undervisningsarbetet 
• utvärderar och utvecklar yrkeskompetensen hos de 

anställda 
• tar fram rutiner för förarutbildningen på den egna 

arbetsplatsen. 

Pedagogisk ledning och 
personaladministration 
 

Examinanden 
• upprättar ett arbetsavtal under beaktande av gällande 

bestämmelser och praxis 
• leder och utvecklar sin organisation effektivt 
• sköter arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter 
• bedömer den pedagogiska ledarens roll och kompetens-

krav realistiskt 
• identifierar sina styrkor och utvecklingsbehov som 

pedagogisk ledare 
• drar i sitt arbete nytta av den respons som anställda och 

samarbetspartner ger 
• utarbetar en genomförbar plan för utveckling av det 

pedagogiska ledarskapet 
• utarbetar en genomförbar plan för ett system för 

utvecklingssamtal. 
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Sätten att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar sin kompetens i affärsverksamhet genom att presentera en tidigare 
utarbetad affärsplan. 
 
Sin kompetens i ledning av utbildningsverksamhet och företagande visar de genom att 
presentera tidigare utarbetade planer för en specifik skola. 
 
För att kompetensen ska bli visad i fråga om alla krav på yrkesskicklighet kompletterar 
examinanderna vid behov examensprestationen muntligt eller med en på förhand 
utarbetad skriftlig redogörelse över hur de gått tillväga eller vilka principer de använt i 
olika situationer som inte annars kommer upp vid examenstillfället.   
 
Examensprestationen kan dessutom kompletteras med olika utredningar, alster, uppgifter, 
intervjuer och samtal samt med examinandens självvärdering. 
 
 
3.9  Arbete som expert i miljövänlig och ekonomisk körning 
 
Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
 
Examinanden kan  
• planera anskaffning och körning av miljövänliga fordon 
• arbeta som utbildare och rådgivare i ekonomisk och ekologisk körning.  
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan planera anskaffning och körning av miljövänliga fordon. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Kännedom om och 
analys av det centrala 
innehållet i miljö- och 
trafikplaner 

Examinanden 
• informerar kunden på ett begripligt sätt om hur utsläpp 

belastar miljön  
• informerar med stöd av utredningar om hur utsläppen i 

trafiken uppstår  
• presenterar de globala och lokala miljövårdsmålen i 

planerna  
• jämför och analyserar miljö- och trafikplaner. 

Miljövänlig fordonsteknik Examinanden 
• jämför utifrån energiförbrukningen de olika transport-

formerna inom både när- och fjärrtrafiken   
• förklarar hur man testar förbrukningen enligt EU-

direktivet 
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• informerar om skillnaderna mellan de olika typerna av 
motorer med avseende på ekonomi 

• ger kunden råd om vilka effekter som kan uppnås genom 
att använda biltillverkarnas tekniska tillämpningar för 
ekonomisk körning  

• hjälper kunden att jämföra de olika bränslealternativen ur 
miljösynvinkel. 

Finländska föreningar, 
organisationer och 
företag som arbetar med 
miljövård och minskning 
av energiförbrukningen  

Examinanden 
• tar reda på hur han/hon i sitt arbete kan använda sig av 

finländska föreningar, organisationer och företag som 
arbetar med miljövård och minskning av energiförbruk-
ningen 

• jämför föreningarnas mål och verksamhetssätt  
• föreslår samarbete med den förening som han/hon valt 

ut. 

Planering av företagets 
resor 

Examinanden 
• tar reda på vilka behov av resor det finns i företaget och 

jämför dem med data om företagets resor 
• utarbetar en plan med förslag om hur resorna i företaget 

ska ordnas med tanke på miljövänlighet 
• utarbetar utifrån företagets transportbehov en plan för 

vilka fordon företaget ska anskaffa för att förbättra 
verksamhetens miljövänlighet 

• hjälper företagets personal att välja ett miljövänligt sätt att 
göra sina arbetsresor 

• utarbetar en miljöplan åt en kund och gör en beräkning av 
hur energiförbrukningen och utsläppen kan minskas. 

Examinanden kan arbeta som utbildare och rådgivare i ekonomisk och ekologisk körning. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Arbete som expert i 
ekonomisk biltrafik i en 
fordonsaffär 

Examinanden 
• förklarar för kunden varför olika bilmärken och –modeller 

får olika bränsleförbrukning i mätningarna enligt EU-
normen 

• informerar kunden om hur skillnaderna i förbrukning 
inverkar på kundens behov av resor 

• informerar om biltillverkarnas lösningar när det gäller 
bränsleekonomi 

• hjälper kunden att välja den totalekonomiskt lämpligaste 
bilen för dennes behov. 
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Genomförande av 
utbildning i ekonomisk 
körning 

Examinanden 
• planerar utbildning i ekonomisk körning  
• genomför utbildning i ekonomisk körning i enlighet med 

kundens utgångsläge 
• samlar in respons på sin utbildning samt analyserar och 

utvärderar utbildningen utifrån responsen. 
 
Sätten att visa yrkesskicklighet 
Examinanderna visar sin kompetens i att planera anskaffning och körning av miljövänliga 
fordon genom att presentera ett projekt som genomförts på beställning av en kund. 
 
Sin kompetens i arbete som utbildare och rådgivare i ekonomisk och ekologisk körning 
visar de genom att presentera en rapport över ett genomfört evenemang inklusive planer.  
 
För att kompetensen ska bli visad i fråga om alla krav på yrkesskicklighet kompletterar 
examinanderna vid behov examensprestationen muntligt eller med en på förhand 
utarbetad skriftlig redogörelse över hur de gått tillväga eller vilka principer de använt i 
olika situationer som inte annars kommer upp vid examenstillfället.   
 
Examensprestationen kan dessutom kompletteras med olika utredningar, alster, uppgifter, 
intervjuer och samtal samt med examinandens självvärdering. 
 
 
3.10  Arbete som lärare i trafikfostran för ungdomar och inom kategori 
   AM120 
 
Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
 
Examinanden kan  
• arbeta som lärare inom förarutbildningen för moped (AM120)  
• arbeta som trafikfostrare för ungdomar. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan arbeta som lärare inom förarutbildningen för moped (AM120). 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Agerande som ansvarsfull 
förare 

Examinanden  
• gör en teknisk inspektion av en moped (AM120) och 

förbereder den för användning i trafiken samt använder 
den körutrustning som krävs i förarexamen 

• utför de demonstrationer som läroplanen föreskriver för 
läraren på en nivå som motsvarar en modellprestation 

• klarar uppgifterna i manöverprovet för förarexamen 
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• utför demonstrationerna i samband med undervisningen 
i trafiken på ett ansvarsfullt sätt. 

Planering av förarutbild-
ning för moped (AM120) i 
enlighet med den fast-
ställda läroplanen för 
utbildningen, undervis-
ningens uppbyggnad, 
målen, innehållet, minimi-
mängden undervisning och 
pedagogiska principer 
 

Examinanden 
• planerar en mopedkurs i enlighet med läroplanen 
• planerar genomförbara undervisningssituationer som 

hör till bilskoleverksamhetens normala 
undervisningssituationer: 
− körundervisning 
− klassundervisning 

• utarbetar genomförbara personliga studieplaner 
• skaffar med mångsidiga metoder information om de 

centrala principerna i fråga om lärande och undervisning 
• tillämpar olika undervisningsmetoder och anger 

pedagogiska skäl för sitt val av metod. 

Genomförande av 
förarutbildning för moped 
(AM120)  

Examinanden 
• genomför en körundervisningssituation i enlighet med 

sin egen plan och principerna i läroplanen  
• genomför en teorilektion om ett ämne som han/hon 

planerat och sporrar då eleven att ta ansvar för sitt eget 
lärande och för att beakta säkerheten i trafiken  

• om situationen kräver det, tillämpar eller ändrar planen 
eller genomförandet under undervisningssituationen och 
använder tiden effektivt 

• genomför undervisning på ett didaktiskt välgrundat sätt 
och med metoder som är lämpliga för situationen  

• åskådliggör på ett begripligt sätt de centrala grunderna i 
körmekanik 

• gör ett välgrundat val av lämplig miljö för 
inlärningssituationen i fråga 

• använder för åskådliggörande olika metoder som främjar 
lärandet  

• motiverar, ställer upp mål, observerar och bedömer 
elevens agerande och ger lämplig respons med tanke på 
situationen 

• drar i undervisningen nytta av elevens befintliga 
färdigheter och erfarenheter 

• använder smidigt de tekniska anordningar och 
dataprogram som behövs i undervisningen 

• handlar etiskt och ansvarsfullt 
• använder i undervisningen de senaste modellerna som 

förklarar förarnas beteende 
• behärskar sakinnehållet enligt läroplanen för moped 

(AM120) 
• väljer på pedagogiska grunder de viktigaste innehållen 
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som ska behandlas i enskilda undervisningssituationer  
• använder välgrundade metoder som kan påverka elevens 

utveckling till en ansvarsfull förare. 

Beaktande av elever som 
behöver särskilt stöd i 
undervisningen 

Examinanden 
• identifierar behov av särskilt stöd 
• beaktar i sitt arbete de vanligaste faktorerna som 

bromsar inlärningen av trafikfärdigheterna eller andra 
fysiska eller psykiska faktorer som hindrar lärandet 

• hittar den information som han/hon behöver om 
särdragen hos sjukdomar som inverkar på lärandet eller 
på beteendet i trafiken 

• informerar vid behov om de särskilda villkoren som 
antecknas i körkortet  

• kommunicerar korrekt med elever från andra kulturer 
• differentierar undervisningen och beaktar bl.a. elevens 

befintliga kunnande, inlärningsstil och -förmåga samt 
behov av särskilt stöd.  

Bedömning av inlärning Examinanden 
• bedömer i en undervisningssituation elevens prestation 

och lärande samt ger respons på lämpligt sätt med tanke 
på situationen 

• bedömer elevens progression som helhet och agerande i 
förhållande till inlärningsmålen 

• gör en välgrundad bedömning av helheten och de 
viktigaste aktiviteterna  

• bedömer inlärningsresultaten och ger konstruktiv 
respons på basis av bedömningen. 

Utvärdering av sin 
undervisning och dess 
resultat 

Examinanden  
• bedömer sin förmåga att arbeta som trafiklärare 
• bedömer hur den egna undervisningen inverkar på 

inlärningsresultaten 
• utvecklar vid behov sin undervisning med hjälp av egna 

och andras bedömningar 
• upprätthåller och utvecklar sitt lärarskap 
• bedömer sitt sätt att motivera, sätta upp mål och 

bedöma lärande 
• tar emot och behandlar konstruktivt respons på sin 

undervisning. 

Beaktande av säkerhet i 
arbetet 

Examinanden  
• främjar sin egen och andras säkerhet vid körning i 

trafiken 
• föregår med gott exempel som lärare, förare och anställd 

när det gäller användning av personlig skyddsutrustning 
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• ser till att fordon och utrustning är funktionsdugliga och 
säkra att använda.  

Examinanden kan arbeta som trafikfostrare för ungdomar. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 

Trafikfostran Examinanden 
• planerar och genomför riktade trafikfostrande 

situationer för barn och ungdomar 
• genomför trafikfostran under beaktande av trafiken och 

utvecklingstrenderna inom trafikfostran 
• arbetar med barn och unga på ett naturligt sätt 
• bedömer kritiskt sina egna kunskaper och färdigheter när 

det gäller livslång trafikfostran 
• utvecklar de pedagogiska metoderna och innehållen i 

trafikfostran som genomförs med barn och unga och 
beaktar då trafikriskerna och de typiska olyckorna i olika 
åldersperioder. 

 
Sätten att visa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar sin kompetens i arbete som lärare inom utbildningen för 
mopedkörkort genom att  
• utarbeta skriftliga planer för genomförande av undervisningen 
• köra moped 
• genomföra kör- och klassundervisning. 
 
Examinanderna visar sin kompetens i arbete som trafikfostrare för ungdomar genom att  
• genomföra ett evenemang relaterat till trafikfostran 
• presentera en på förhand utarbetad skriftlig rapport över ett evenemang relaterat till 

trafikfostran. 
 
För att kompetensen ska bli visad i fråga om alla krav på yrkesskicklighet kompletterar 
examinanderna vid behov examensprestationen muntligt eller med en på förhand 
utarbetad skriftlig redogörelse över hur de gått tillväga eller vilka principer de använt i 
olika situationer som inte annars kommer upp vid examenstillfället.   
 
Examensprestationen kan dessutom kompletteras med olika utredningar, alster, uppgifter, 
intervjuer och samtal samt med examinandens självvärdering. 
 
Visandet av kompetensen i examensdelen kan avbrytas om det observeras väsentliga 
brister som äventyrar säkerheten i trafiken eller i arbetet. 
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3.11  Examensdel från en annan yrkesexamen eller en 
specialyrkesexamen 

 
I specialyrkesexamen för trafiklärare kan man inkludera en examensdel från en annan 
yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Betyget över denna examensdel ges alltid av 
den examenskommission som ansvarar för examen i fråga, och examenskommissionen 
inom trafikundervisning erkänner på basis av betyget denna examensdel som en del av 
specialyrkesexamen för trafiklärare. 
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