Du som inte kan läsa, tala och förstå det svenska språket får genomföra kunskapsprovet med tolk
under förutsättning att provet inte finns översatt till ett språk som den sökande kan läsa. Prov med
tolk kan enbart beviljas för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort.
Om du är allvarligt hörsel- eller talskadad kan du beviljas muntligt prov med teckentolk för traktorkort
och alla körkortsbehörigheter, förutom behörigheterna D1, D, D1E och DE.
Du som har svårigheter med att läsa men kan tala och förstå det svenska språket kan istället ansöka
om muntligt kunskapsprov på svenska. Den ansökan gör du på en annan blankett.
Kunskapsprov B finns översatt till dessa språk
· albanska

· engelska

· somaliska

· thailändska

· arabiska

· finska

· sorani

· turkiska

· BKS (bosniska,kroatiska, serbokroatiska)

· franska

· spanska

· tyska

· persiska

· ryska

Om ansökan gäller körkortsbehörighet B på någon av ovanstående språk måste intygsgivaren tydligt
beskriva varför du inte kan genomföra provet utan tolk.

Vilket tolkprov ska jag ansöka om?
Det finns två typer av tolkprov; kunskapsprov med tolk och muntligt kunskapsprov med tolk.
Tolkprov är för dig som inte kan läsa och förstå svenska men i övrigt inte har lässvårigheter. Vid
tolkprov läser provförrättaren frågorna och svarsalternativen, tolken översätter och du klickar själv
i det svar du anser är rätt.
Muntligt kunskapsprov med tolk är anpassat för dig som har mycket stora lässvårigheter både på
svenska och ditt modersmål (exempelvis på grund av dyslexi eller andra funktionsnedsättningar).
Vid muntligt tolkprov kommer du inte se frågan eller svarsalternativen på din skärm.
Provförättaren ställer frågan muntligt och du får själv berätta vad som gäller. Tolken översätter allt
som du och provförättaren säger. Provförättaren bedömer om svaret är rätt eller fel.

Vad ska finnas med i ansökan?
Ansökan ska innehålla en sammanfattande bedömning från intygsgivaren som tydligt beskriver
varför du behöver anpassat kunskapsprov. Om du tidigare har genomgått en utredning och fått ett
utlåtande eller intyg som tydligt beskriver varför du behöver ett anpassat prov kan du istället bifoga
det.
Om du är allvarligt hörsel- eller talskadad och ansöker om muntligt prov med teckentolk behöver du
inte bifoga intyg. Du kan i den sammanfattande bedömningen på sida 4 själv förklara varför du
behöver muntligt prov. Om du är eller har varit inskriven i särskolan behöver inte testresultat redovisas
i ansökan. I den sammanfattande bedömningen från intygsgivaren på sida 4 eller i ett bifogat intyg ska
det tydligt framgå varför du behöver ett anpassat kunskapsprov.

Intygsgivare
Om du har lässvårigheter ska den som intygar ha god kunskap om läs- och skrivsvårigheter.
Exempel på sådana personer är speciallärare, SFI lärare, specialpedagoger, personal på vissa
trafikskolor eller andra specialister inom området.
Det är viktigt att intygsgivaren beskriver det som kan vara av betydelse för provets
genomförande så att provförrättaren får en bra uppfattning om dina speciella behov.
Beslut
Om ansökan beviljas, kommer du att få ett skriftligt beslut. Beslutets giltighetstid kommer att
tidsbegränsas. Vid beviljad dispens för tolkprov eller muntligt tolkprov kommer du även bli
beviljad dispens för förlängd provtid.
Om ansökan avslås, har du rätt att överklaga beslutet. Information om hur du kan överklaga
bifogas i beslutet.
Skicka din ansökan till:

Trafikverket
Ärendemottagning
Provstöd
Box 810
781 28 Borlänge

:

Härmed ansöker jag om att få genomföra kunskapsprov med:

F

F

Om sökanden studerar på SFI:

ett

Sammanfattande bedömning från intygsgivaren:
Var vänlig och läs igenom informationen på sida 1 och 2 innan frågorna nedan besvaras.

Vid ansökan om Muntligt kunskapsprov med tolk:
Muntligt kunskapsprov med tolk
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