
VÄLKOMEN TILL NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA
TEORILEKTIONER - INTENSIVKURS

Sammanfattad undervisningsplan, 60 minuter varje dag från måndag till onsdag;  torsdag, 120 minuter:

Måndag till onsdag  17:30 – 18:30 
Torsdag  17:30 – 19:30

(Vissa undantag kan förekomma)

Om syftet och mål till varje lektion kan du läsa i undervisningsplanen på webbsidan: 
http://ncnutidens.se/att-ta-korkort/undervisningsplan

Förbered dig väl genom att läsa i teoriboken och läromedel online. I denna kurs sammanfattar vi det normalt görs på 11 timmar.
Vi försöker få det viktigaste av teorilektionerna under 5 timmar.

Varken 5 eller 11 timmar kan motsvara din läsning under flera veckor. Det är viktigt att läsa alla avsnitt i teoriboken. Under
teorilektionerna kommer vi att ha diskussioner om olika ämnen men väldigt sammanfattat.

Under kursen kan vi ändra ordningen, beroende på hur diskussionerna utvecklas. Det är möjligt att vi hoppar över visa ämnen,
om tiden inte räcker. Eter kursen får du en liten sammanfattning av det man går igenom under dessa dagar.

Vi hänvisar till olika sidor i teoriboken från Liber. I andra böcker måste du leta själv efter de olika ämnen som
behandlas under våra teorilektioner.
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MÅNDAG

Lektion 1
Inlärning, hur man läser
Definitioner: väg, körfält, fordon, personbil, totalvikt, bruttovikt med mera. 
anvisningar i trafiken: vägmarkeringar, vägmärken.

Utförande:
Så skall du arbeta under denna lektion:
Man går igenom olika metoder för att läsa och öva på det effektivaste sättet. Man tar exempel på hur man använder 
studiematerialet, hur man kan öva hemma. Vi går igenom olika begrep. 

Sidor: 5-16;  85-89;  325-329

Viktigt: innan du kommer till  varje teorilektion bör du läsa om de ämnen som tas upp så att du lättare 
kan delta aktivt i diskussionerna. Du kan läsa hela undervisningsplanen på vår webbsida



TISDAG
Lektioner 2 A OCH 2B

FORDONETS EGENSKAPER OCH DESS INVERKAN PÅ TRAFIKSÄKERHETEN OCH MILJÖN
Sidor 17- 49

Utförande: Så skall vi arbeta under denna lektion:
Vi diskuterar en del ämnen, baserat på fakta och påståenden om hur bilen fungerar och på vilket sätt man kan
manövrera den på bästa möjliga sätt och hur man får bra nytta av dess användande, utan att påverka miljön
negativt.

KOMPLEMENT: ANVISNINGAR I TRAFIKEN
Sidor 127-145



ONSDAG

Lektioner 3 och 4
NATURLAGAR SOM PÅVERKAR FORDONEST KÖREGENSKAPER

Sidor  51-64

Utförande: Så skall vi arbeta under denna lektion:
Vi utför diskussioner om hur olika naturlagar påverkar körningen och beräknar stoppsträcka vi olika hastigheter 

Vi går igenom bilens placering på vägen, grundläggande regler och placering enligt vägmärken och 

vägmarkeringar.

Sidor 181-189

Vi går även igenom hastighetsregler. Hastighetsbegränsningar och hastighetsanpassning

Sidor 196-202



TORSDAG

Lektion 5 
DU SKALL PLANERA ATT KÖRA I OLIKA TRAFIKMILJÖER. DU SKALL KUNNA SAMVERKA MED ANDRA 
TRAFIKANTER OCH TÄNKA PÅ ALLA MÖJLIGA RISKER. Du skall handla med förutseende.

KOMPLEMENT: VÄJNINGSREGLER sidor 154-180
REPETITION ANVISNINGAR I TRAFIKEN 

Lektion 6
FÖRUTSEENDE. RISKER I TRAFIKEN. 

Sidor 96-114

Lektion 7
TRAFIKOLYCKOR. ORSAKER OCH ÅTGÄRDER
Sidor 289-303

Lektion 8
DU SKALL PLANERA EN RESA. VARFÖR, VART OCH HUR VÄRNAR OM MILJÖN PÅ BÄSTA MÖJLIGA SÄTT.
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