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Ansökan om kunskapsprov med tolk

Om du inte talar och förstår svenska och provet inte finns översatt till ett språk som du kan läsa får du
genomföra kunskapsprovet med tolk. En ansökan om tolk kan beviljas vid prov för körkortsbehörigheter
och traktorkort. Om du är allvarligt hörsel- eller talskadad kan du beviljas kunskapsprov med
teckenspråkstolk.

Du som har svårigheter med att läsa men kan tala och förstå svenska kan istället ansöka om muntligt
kunskapsprov på svenska. Den ansökan gör du på en annan blankett.

Kunskapsprov B finns översatt på dessa språk

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 olika typer av tolkprov:

 kunskapsprov med tolk

 muntligt kunskapsprov med tolk

Kunskapsprov med tolk är till för dig som inte kan läsa och förstå svenska men i övrigt inte har dyslexi
eller andra funktionsnedsättningar.

Muntligt kunskapsprov med tolk är anpassat för dig som har mycket stora lässvårigheter både på
svenska och på ditt modersmål, exempelvis på grund av dyslexi eller andra funktionsnedsättningar.

För information om hur våra kunskapsprov med tolk går till, gå in på vår hemsida trafikverket.se och läs
mer under Ta körkort.

Om ansökan beviljas får du även möjlighet att boka kunskapsprov med förlängd provtid.

Vad ska finnas med i ansökan?
Ansökan ska innehålla en sammanfattande bedömning från intygsgivaren som tydligt beskriver varför
du behöver anpassat kunskapsprov med tolk. 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.

Om du är eller har varit inskriven i anpassad grund- eller gymnasieskola (tidigare kallad särskola)
behöver du bifoga ett intyg som styrker det. Intygsgivaren ska då i den sammanfattande bedömningen
på sida 4 förklara varför du behöver tolk vid ditt kunskapsprov.

Om du är allvarligt hörsel- eller talskadad och ansöker om kunskapsprov med teckenspråkstolk behöver
du inte bifoga intyg. Du kan i den sammanfattande bedömningen på sida 4 själv förklara varför du
behöver teckenspråkstolk vid ditt kunskapsprov.

• Albanska

• Arabiska

• BKS (bosniska, kroatiska,

serbokroatiska)

• Engelska

• Finska

• Franska

• Persiska

• Ryska

• Somaliska

• Sorani

• Spanska

• Thailändska

• Turkiska

• Tyska
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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 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.

Du kan skicka in din ansökan via mejl eller post. Om du skickar ett mejl är det viktigt att du skriver
”Ansökan om anpassat prov” i ämnesraden.

trafikverket@trafikverket.se

Trafikverket
Ärendemottagning
Provstöd
Box 810
781 28 Borlänge

mailto:trafikverket@trafikverket.se


BLANKETT 3 (4)

Version

Ansökan om kunskapsprov med tolk

Ange ärendenummer om detta är en
komplettering till redan registrerad ansökan:

TRV

ANSÖKAN OM KUNSKAPSPROV MED TOLK

Val av anpassning: (markera endast ett alternativ)

☐ Kunskapsprov med tolk ☐ Muntligt kunskapsprov med tolk
        För dig med språksvårigheter                   För dig med funktionsnedsättning

Uppgifter om sökanden
Förnamn Efternamn Personnummer

Postadress Söker för behörighet

Postnummer Ort Språk

E-post Mobiltelefon

Namnteckning och datum Telefon dagtid

Uppgifter om intygsgivaren
Förnamn Efternamn Befattning

E-post Telefon dagtid

Ort Mobiltelefon

Om sökanden studerar på SFI
Skola Kurs/Nivå

Kommentarer
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Sammanfattande bedömning från intygsgivaren
Var vänlig och läs igenom informationen på sida 1 och 2 innan frågorna nedan besvaras.
Besvara alla frågor så utförligt som möjligt.

Eventuella bilagor
☐ Bifogar intyg eller utlåtande från tidigare genomförd utredning

☐ Bifogar intyg om att sökande är eller har varit inskriven i anpassad grund- eller gymnasieskola (tidigare
       kallad särskola).

Härmed intygas att sökanden har behov av att genomföra kunskapsprovet enligt
ikryssat alternativ

Intygsgivarens namnteckning Datum

Namnförtydligande Sökandens personnummer

1. Vad är det som gör att sökanden behöver tolk vid kunskapsprovet?

2. Vid ansökan om Muntligt kunskapsprov med tolk:
Varför behöver sökande Muntligt kunskapsprov med tolk istället för Kunskapsprov med tolk?

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

4. Kan sökanden läsa på något av de språk som provet finns översatt till? (se information på sida 1)

5. Talar och förstår sökanden svenska tillräckligt bra för att genomföra muntligt kunskapsprov på svenska?

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