
 

 
 
 

Att ta körkort i Sverige 
 
 

 

- Hej Stalina! 

- Hej! 

- Du leder en kurs som heter “Körkortssvenska”. Kan du berätta lite 

om den? 

- Ja. Jag lär ut körkortsteorin fast det är på lätt svenska då. Så det är 

inte, kan man säga, den riktiga teorin. Den måste man gå till en 

trafikskola för att göra det. 

- Så man kan inte övningsköra eller skriva någon slags prov efter 

den här kursen och få sitt körkort. Det är mer som en förberedelse, 

eller hur? 

- Ja, precis. De får en text av mig och så får de frågor till texten och 

så jobbar vi med det tillsammans. Vi går igenom lite olika 

vägmärken och så vidare. 

- Är det den lättlästa körkortsboken som ni jobbar med? 

- Ja, precis. Den är anpassad till sfi. 

- För jag tog mitt körkort nyligen och då hade jag fått en bok från min 

trafikskola men den är skriven på ganska svår svenska. Men jag 

tror att man kan få den lättlästa på sin trafikskola också. 

- Ja, det borde gå. 

- Det går mycket snabbare att läsa den också, så det kan jag 

rekommendera. De som går kursen, har de körkort från ett annat 



 

land och vill lära sig reglerna i Sverige eller är det de 

som vill… som inte har körkort och vill ta körkort här i 

Sverige? 

- Det är faktiskt både och. En del har körkort från sitt hemland men 

de vill lära sig reglerna i trafiken här i Sverige på svenska och de 

vill ha bättre förståelse. Sedan finns det de som är helt nybörjare 

och de vill lära sig allt från grunden. 

- Om man är nybörjare, hur tycker du att man ska… Vad ska man 

börja med när man vill ta körkort här i Sverige? Har du några tips? 

- Ah, bra fråga. Det man kan göra är att först komma till den här 

kursen i så fall och där går vi igenom i början vilka typer av bilar 

eller motorfordon som finns, lite enklare regler, hur gammal man 

måste vara för att köra bil, vad behöver man göra för att få 

körkortstillstånd för att kunna komma igång. Och sedan är nästa 

del att studera, helt enkelt. Det är bra att studera i förhand och 

sedan ta lektioner. 

- Men då måste man göra det på en trafikskola och inte här på sfi. 

- Ja, precis. 

- Och om man har körkort från ett annat land vet du vilka regler det 

är som gäller? 

- Jag är inte helt säker. Det är lite olika beroende på vilket land man 

kommer ifrån. Men jag har för mig att i Europa så får man använda 

sitt körkort i Sverige i ett år, sedan måste man ta körkortet här. Jag 

är inte helt säker. 

- Jag förstår. Men då kollar vi upp det. 

 



 

Nya ord och fraser 
 
körkortsteorin lagar, regler och andra teoretiska 

kunskaper om trafik som man måste ha 

för att klara teoriprovet 

trafikskola en skola där du kan lära dig att köra bil 

(eller andra fordon) och ta körkort 

övningsköra träna på att köra innan man fått sitt körkort 

vägmärken till exempel: 

 

lättläst på lätt svenska 

körkortsboken den bok som man läser för att lära sig 

körkortsteorin 

både och det ena och det andra 

förståelse att förstå något 

från grunden från början 

motorfordon alla fordon som har en motor (t.ex. bil, 

motorcykel och moped).  

körkortstillstånd det dokument som man behöver för att få 

övningsköra (du måste fylla i en blankett 

om din hälsa och undersöka din 

syn hos en optiker för att få 

körkortstillstånd) 

i förhand först, innan man gör något annat 



 

jag har för mig jag tror 

kollar upp kontrollerar vad som gäller 

 

Grammatik 
 
perfekt particip 
 
Det finns tre stycken i dialogen: lättläst, anpassad, skriven.  
 
Här hittar ni en video där man förklarar vad perfekt particip är och hur man använder 
det: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uezwXlOEos8 
 
 
 

Träna mera!  
 
Info om utländska körkort i Sverige: 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/har-korkort/utlands

ka-korkort/  

Vägen till körkort - Trafikverket: 

https://www.youtube.com/watch?v=O0jk1SYsqgs 

 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-l/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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