Information kring att ta ett körkort för AM/moped
Körkortstillstånd
Innan du får genomföra körövningarna på kursen, måste du ha fått igenom ett körkortstillstånd.
Detta ansöker du om på https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/. I
ansökan skall du skicka in en hälsodeklaration, som du hittar där du ansöker om det, samt göra ett
syntest. Syntestet kan du göra hos oss eller hos en optiker. Som kund hos oss bjuder vi på avgiften för
syntestet om du gör det hos oss. Det är drop in för syntest under kontorets öppettider. Du behöver
ha med dig giltig legitimation samt om du använder linser, kunna ta ut dem. Skicka in ansökan samt
gör syntestet så snart som möjligt.
Körkortstillståndet du ansöker om till ditt AM-körkort håller i 5 år och gäller även för bil.
Boka kurs
Man får lov att genomföra en AM-kurs när man är 14 år och 9 månader. Vi rekommenderar dock att
man går kursen tätare inpå sin födelsedag, ca 1,5 månad innan. Detta för att ha teorin mer färskt i
minnet till när man skall skriva sitt teoriprov.
Kursen bokar ni in på vår hemsida www.torslandatrafikskola.se. Där går du sedan in på e-handel (en
knapp långt upp till höger på sidan) och vidare till kurser. De datum som ligger ute på e-handeln är de
kurser vi har lediga platser på. Du kan enbart boka in AM-kurser via vår hemsida. Önskar ni stället en
klass 2-kurs, kontakta oss på telefon eller via mail.
Studera teori
Vid bokad kurs får du direkt tillgång till teorimaterialet på sidan www.elevcentralen.se. Därinne hittar
ni teoriböckerna samt olika datatester. Det finns alltså inga teoriböcker för moped i bokform längre,
utan allt material ligger elektroniskt på elevcentralen. Det är viktigt att gå in och börja plugga teori
tidigt samt att ha pluggat mycket inför kursen. Inför kursen skall du vara godkänt på hela teoriboken
som ligger online. Du skall alltså ha läst igenom alla kapitel samt svarat på frågorna som hör till varje
kapitel. När det är gjort är alla kapitel grönmarkerade.
Kursens innehåll
Kursen består av:
- En heldag lärarledd teori. Vanligtvis infaller denna dag på en lördag och datum för denna dag
är samma som det datum kursen står på när ni bokar den på vår hemsida. Tider för
teoridagen är kl. 7.50-17.00 och vi bjuder på lunch. Giltig legitimation behöver tas med.
- 2 timmar manövrering som infaller dagen efter teoridagen. Eleverna delas under teoridagen
in i grupper och få då reda på vilka två timmar de ska vara på plats dagen efter.
- 2 timmar körning i trafik som körs under ett senare tillfälle, alltid på en vardag. Detta tillfälle
bokas antingen in under teoridagen eller så kontaktar ni oss på kontorets öppettider för att
boka den. Till denna körning måste körkortstillståndet vara klart.
Kunskapsprov
Teoriprovet bokas in på www.trafikverket.se. För att få lov att genomföra teoriprovet måste man ha
fyllt 15 år samt vara godkänd på körningen hos oss. När ni genomfört alla körningar hos oss får ni
med er ett papper på att körningen är godkänd. Ni kan boka teoriprovet innan allt är klart hos oss,
men var då noga med att ni hinner genomföra hela kursen inklusive körningarna innan datumet för
teoriprovet.
Teoriprovet går inte att boka förrän körkortstillståndet är godkänt. Ibland är det lite längre väntetider
på teoriproven, så försök att få igenom körkortstillståndet så snabbt som möjligt samt gå in och kolla

tider på Trafikverket så snart ni kan. Tänk dock fortfarande på att allt hos oss måste vara gjort innan
man får lov att skriva teoriprovet.
Det är viktigt att plugga mycket inför teoriprovet. Proven och hur frågorna är formulerade kan vara
svåra, så underskatta inte teoriprovet, utan var noga med att studera riktigt ordentligt innan.
Tänk på att Trafikverket finns på två platser i Göteborg, så att ni åker till rätt ställe. Vid teoriprovet
behöver ni vara på plats ca 30 minuter innan provstart för att hinna med fotografering samt skriva
namnteckning till körkortet. Ta med giltig legitimation. Provet behöver vara betalt 25 timmar innan
provstart. Annars avbokar Trafikverket det automatiskt.
Ett teoriprov består av 70 frågor, där 65 av dem räknas och 5 är testfrågor. Det framgår inte vilka som
är testfrågor, utan man behöver svara på alla frågor så gott man kan. Av dessa krävs 52 rätt för att bli
godkänd. Man har 50 minuter på sig att svara på frågorna. Tycker man att det känns svårt att hinna
klart på den tiden kan man ansöka om förlängd tid eller muntligt prov. Vid förlängd tid får man
istället 75 minuter på sig och gör man provet muntligt så sitter man och svarar muntligt på frågor. Läs
mer om förlängd tid här https://www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov/kunskapsprov-medforlangd-provtid/ och mer om muntligt prov här
https://www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov/muntligt-kunskapsprov/.
Ditt ansvar
Viktigt att tänka på är att vi mer än gärna hjälper dig att ta ditt körkort, men att det är du som
behöver ta ansvar och plugga ordentligt för att få körkortet i din hand.

