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Ansökan om anpassat kunskapsprov för 
yrkeskompetensbevis (YKB)    
 

Hur underlättar Trafikverket för dig som har lässvårigheter? 

Ljudstöd 
Kunskapsprov finns med ljudstöd på svenska, så att du även kan lyssna på provet. Du behöver inte göra någon 
ansökan för att få använda ljudstödet. 

Förlängd provtid 
Om det finns särskilda skäl kan du beviljas förlängd provtid. Förlängd provtid innebär att ordinarie provtid 
utökas med 50 procent. 

Muntligt kunskapsprov  
Muntligt kunskapsprov kan beviljas för dig som har mycket stora lässvårigheter, exempelvis på grund av 
dyslexi eller andra funktionsnedsättningar. Om ansökan beviljas får du även möjlighet att boka kunskapsprov 
med förlängd provtid. 

Vid ett muntligt prov för YKB läser provförrättaren upp frågorna och svarsalternativen för dig. Du ser texten 
framför dig på din skärm och väljer själv det svarsalternativ som du anser är rätt. Om du inte är säker på att 
du förstått frågan har du möjlighet att fråga provförrättaren. 

För information om hur ett muntligt kunskapsprov för körkortsbehörigheter går till, gå in på vår hemsida 
trafikverket.se och läs mer under Ta körkort. Om du beviljas muntligt kunskapsprov för YKB gäller beslutet 
även för muntligt kunskapsprov för körkortsbehörigheter. 

Vår personal som leder muntliga kunskapsprov har genomgått en särskild utbildning. Där har de bland annat 
fått kunskap om vad dyslexi och andra funktionsnedsättningar kan innebära för den som ska genomföra ett 
kunskapsprov.  

Om du är allvarligt hörsel- eller talskadad får du göra det muntliga kunskapsprovet med teckenspråkstolk. 
Ange i ansökan att du behöver sådan tolk. 

Vad ska finnas med i ansökan? 
Om du tidigare har genomgått en utredning och fått ett utlåtande eller intyg som tydligt beskriver varför du 
behöver ett anpassat prov kan du bifoga det. Du kan då själv svara på frågorna i den sammanfattande 
bedömningen. 

Om du inte bifogar ett utlåtande eller intyg från tidigare genomförd utredning ska en intygsgivare svara på 
frågorna i den sammanfattande bedömningen och intyga att du behöver ett anpassat kunskapsprov.   

Om du är allvarligt hörsel- eller talskadad kan du bifoga ett intyg som visar det. Du kan då själv svara på 
frågorna i den sammanfattande bedömningen. 

Om du är eller har varit inskriven i anpassad grund- eller gymnasieskola (tidigare kallad särskola) och bifogar 
ett intyg som styrker det kan du själv svara på frågorna i den sammanfattande bedömningen.  

Intygsgivare  
Intygsgivaren ska ha rätt kompetens för att kunna bedöma vilken anpassning du behöver för att visa dina 
kunskaper vid provet. Om du har lässvårigheter ska den som intygar ha goda kunskaper inom området. 
Exempel på personer som kan vara intygsgivare är personal på vissa trafikskolor, speciallärare, 
specialpedagoger, logopeder, psykologer eller andra specialister.  
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Ansökan om anpassat kunskapsprov för yrkeskompetensbevis (YKB) 

Riktlinjer för intygsgivaren  
Det ska tydligt framgå varför den sökande inte kan göra kunskapsprovet med ljudstöd inom ordinarie provtid. 
Du ska bedöma vilken anpassning den sökande behöver för att kunna visa sina kunskaper vid provet. Alla 
frågor i den sammanfattande bedömningen ska besvaras av dig. 

Om ansökan gäller muntligt prov är det viktigt att du beskriver den sökandes särskilda behov. Det ökar 
provförrättarens möjligheter att ge den sökande bra förutsättningar att visa sina kunskaper.  

Om den sökande har läs- och skrivsvårigheter ska du använda vedertagna och normerade tester för 
bedömning av ordavkodning och läshastighet.  

Exempel på material som kan användas för testerna: 

• Ordavkodningstest: Hogrefe Psykologiförlaget AB, Läskedjor eller liknande  

• Läshastighetstest: Hogrefe Psykologiförlaget AB, DLS läshastighet eller liknande  

Om den sökanden tidigare genomgått utredning som tydligt visar att den sökande behöver ett anpassat 
kunskapsprov kan du bifoga intyg eller utlåtanden från den. 

 

 

 

Skicka din ansökan till:  

Trafikverket  
Ärendemottagning 
Provstöd  
Box 810  
781 28 Borlänge  
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Ange ärendenummer om detta är en komplettering 
till redan registrerad ansökan: TRV 

 

ANSÖKAN OM ANPASSAT KUNSKAPSPROV FÖR YKB 
(Yrkeskompetensbevis) 
Val av anpassning (markera endast ett alternativ) 

☐ Förlängd provtid  ☐ Muntligt prov  
         (Ljudstöd se bifogad information)         För dig med stora lässvårigheter 

Uppgifter om sökanden 
Förnamn Efternamn Personnummer  

Postadress Telefon dagtid 

Postnummer Ort 

E-post 
 
 
Namnteckning och datum 

Uppgifter om intygsgivaren 
Förnamn Efternamn Yrke 

E-post Telefon dagtid 

Ort Mobiltelefon 

Ordavkodning 
Test som har använts Resultat från test (t.ex. stanine) 

Kommentarer 
 

Läshastighetstest 
Test som har använts Resultat från test (t.ex. stanine) 

Kommentarer 
 

 
Eventuella bilagor 
☐  Bifogar intyg eller utlåtande från tidigare genomförd utredning 
☐  Bifogar tidigare genomfört test 
☐  Bifogar intyg om att sökanden är eller har varit inskriven i anpassad grund- eller gymnasieskola (tidigare kallad 
särskola).  
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Sammanfattande bedömning från intygsgivaren 
Var vänlig och läs igenom informationen på sida 1 och 2 innan frågorna nedan besvaras. Om ansökan  
gäller muntligt prov är det viktigt att du som intygsgivare beskriver den sökandes särskilda behov. Det  
ökar provförrättarens möjligheter att ge den sökande bra förutsättningar vid provet.  

Svara på frågorna så utförligt som möjligt. 

 
Härmed intygar jag att sökanden har behov av att genomföra kunskapsprovet med  
den valda anpassningen enligt min bedömning ovan. 

Intygsgivarens namnteckning Datum 

Namnförtydligande 
 
 

Sökandens personnummer 

 

1. Vad är det som gör att sökanden behöver prov med förlängd provtid eller muntligt prov? 

2. Har sökanden fått något extra stöd under sin teoriutbildning, t.ex. ljudstöd, förlängd tid vid övningstester eller enskilda 
lektioner? Beskriv i så fall hur.   
 

3. Har sökanden fått något extra stöd under andra utbildningar så som grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning? 
Beskriv i så fall hur.   
 

4. Vid ansökan om muntligt prov: 
Är det något provförrättaren behöver veta om den sökande för att det ska bli ett så bra prov som möjligt? 

5. Vid ansökan om förlängd provtid:  
Har sökanden annat modersmål än svenska? I så fall vilket? 

6. Finns det något annat du vill berätta om sökanden? 
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