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Körkort
Läs mer på https://www.dyslexi.org/skrivknuten/skola/korkort

Anpassat prov
Du behöver ett intyg som beskriver dina behov, för att få göra det anpassade provet.
Anpassningar av provet kan innebära att du kan få
•

muntligt kunskapsprov (länk till Trafikverkets hemsida)

•

förlängd provtid och ljudstöd (länk till Trafikverkets hemsida)

Intyg för att få anpassat prov
För att få anpassningar behöver du ett intyg som säger att du har svårt att läsa och skriva. Det kan
vara skrivet av en logoped eller av specialläraren/specialpedagogen på skolan. Vissa trafikskolor kan
också skriva intyg.

Trafikskolor där du kan få extra stöd
På många trafikskolor finns det anpassade utbildningar för personer som har läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. För att hitta många av dessa kan du leta hos STR:

1. gå till https://www.korkort.nu/hitta-utbildningsforetag/
2. klicka på Avancerad sökning
3. och sedan ”Teoristöd – extra” eller ”Teoristöd – läs och skriv”.

Utbildning på internat
Utbildningar på internat kan göra det lättare att få ett bra stöd för den som dyslexi. Det finns på flera
ställen i Sverige. Tte exempel är:
•

Anpassarna körkort AB i Hedemora

•

Mellansels folkhögskola (som även har yrkesförarutbildning med extra stöd)

•

Roberts trafikskola (Luleå-Piteå-Älvsbyn)
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Anpassat material
Om du har läs- och skrivsvårigheter finns det till exempel:
•

Körkortsboken med ljud (länk till trafiko.se).

•

Lättlästa körkortsboken som är förenklad och ska användas tillsammans med en lärare (länk
till str.se).

•

Sveriges trafikutbildares riksförbund STR har en app som heter "Körkort nu med
elevcentralen". Den gäller för körkort till bil, lastbil, motorcykel, moped och buss.
Du kan lyssna på all text i appen, titta på bilder och filmer samt svara på frågor. Den finns
även som digital tjänst "Köra bil" med pluggmaterial (uppläst) och anpassat teoriprov. Där kan
du också göra prov som liknar Trafikverkets test (länk till str.se).

•

Appen "Körkort nu" kan man ladda ner för att testa. Om man vill ha den fullständiga tjänsten
måste man köpa den. (Länk till STR:s tjänst).

•

Körskolor som är medlemmar i STR, kan erbjuda inlästa läromedel genom Inläsningstjänst.

•

Vägmärkeskollen (gratis). (Länk till str.se).

•

Appen "Ta Körkort" som finns till iPhone och Android.

•

Videolektioner av körkortsteorin (Länk till trafiko.se).
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