
AM 
 
Utbildningen består av både teoretisk och praktisk utbildning. 
 
 
Körkortstillstånd 
Du måste ha ett giltigt körkortstillstånd. Ansökan gör du 
hos Transportstyrelsen. Ett syntest måste också genomföras och sedan 
registreras hos Transportstyrelsen. Syntestet kan du göra på trafikskolan, 
och vi skickar in det digitalt till Transportstyrelsen.  
 
Teori 
Du får börja med att ta ditt AM -körkort när du är 14 år och 9 månader. 
Obligatorisk närvaro krävs av dig som deltagare vid samtliga teoritillfällen. 
Dessa omfattar totalt 8 timmar uppdelat på 3-4 tillfällen efter 
överenskommelse med lärare. 
Du kommer också efter färdig utbildning behöva göra ett teoriprov på 
Trafikverket vilket du kan läsa mer om längre ner i denna text. 
 
Körlektioner 
Kravet på antalet lektioner på en AM-bildning är minst 4 timmar men vi 
satsar på ytligare 1 timme, så vi på Nya trafikskolan låter våra elever köra 5 
timmar totalt. Detta gör vi då vi vill ge eleverna större erfarenhet av trafik 
och där med ha större chanser att klara sig bra som förare i trafiken. Man 
gör ingen speciell uppkörning på ett AM körkort utan man ska visa att man 
har den kunskap kursplanen kräver. 
 
 
 
Skyddsutrustning vid körlektion 
Du som elev får låna komplett skyddsutrustning under körlektioner för AM.  
Vi använder Allväders-ställ och har alla storlekar mellan XS - XXXL. I 
hjälmarna finns integrerat Scala Rider intercomsystem för kontakt lärare-
elev. Systemet är bland det bästa på marknaden. 
 
 
När utbildaren anser att eleven fullföljt sin utbildning och uppnått 
kursplanens mål, rapporteras eleven till Transportstyrelsen. 
Först när eleven fyllt 15 år och genomfört sin utbildning kan eleven boka sitt 
teoriprov. 
Utbildningen för AM är giltig i 5 år, 



Teoriprov 
Teoriprovet gör du på Trafikverket.  Du blir godkänd om du får minst 52 
poäng av maximalt 70 frågor men du får bara veta svaret på 65 av dessa 
frågor då 5 st frågor är testfrågor som inte räknas in i provet. Vid provet 
måste du visa upp godkänd legitimation.  
Provet är 50 min. 
Kunskapsprovet tar upp följande delar: 

• Fordonskännedom 
• Miljö 
• Trafiksäkerhet 
• Trafikregler 
• Personliga förutsättningar 

För att du ska kunna träna på hur ett teoriprov går till kommer du som elev 
ha tillgång till elevcentralen - där du kan träna på dina teorifrågor – dessa 
når du här 
 
 
När du klarat teoriprovet är du godkänd och får nu ut och åka i trafiken 
 
 
 
 
 
 


