
Ta vägen genom 

Körkort nu 

med elevcentralen



Ladda ner appen ”Körkort nu med elevcentralen” till din 
mobil. Appen finns både i AppStore och i Google play.

Ladda ner appen och logga in

Logga in med de 
uppgifter du fått från 
din trafikskola.

Så här ser det ut när 
du är inloggad



Läs och testa din kunskap

När du köpt Köra Bil/MC/Moped har du tillgång till allt och då 
ingår alla teoriavsnitt under rubriken Plugga. Klicka på ”Plugga”. 

Läs eller lyssna på texten, se filmerna och gör övningarna i den 
interaktiva boken. Gå igenom de kapitel och underkapitel som 
finns genom att klicka på rubriken. 

När du känner dig redo kan 
du göra en kunskapskontroll 
med frågorna som finns till 
respektive kapitel. Har du 
många fel kanske du 
behöver gå tillbaka till den 
interaktiva boken. 



Markera frågor
När du känner dig osäker på en fråga kan du trycka 
på den lilla stjärnan för att markera frågan. Då kan 
du välja att repetera den när du gör ett anpassat test.

Markera frågor 
du är osäker på



Anpassat test
När du vill testa dina kunskaper på flera kapitel klickar du på 
”Anpassat test”. 

Under anpassat test väljer du hur ditt test ska utformas. Välj:       

- antal frågor
- vilken tid du ska ha på dig 
- vilka kapitel du vill att frågorna ska tas från

- frågetyp

Under frågetyp kan du bland annat välja att få tillbaka frågor du 
stjärnmarkerat och frågor med felaktiga svar. Så kan du träna extra 
på de frågor du haft svårt för.

Välj frågetyp och få 
tillbaka de frågor 
du varit osäker på 
och haft svårt för



Sluttest

När du arbetat klart med anpassat test och börjar 
känna dig mer säker är det tid för ”sluttest”. 

Sluttest innehåller 65 blandade 
frågor från alla kapitel. 

Gör testet klart, rätta och läs sedan 
på de delar du haft fel på och ta 
hjälp av de små förklaringar som 
finns



Lycka till med din utbildning!

För att öva dig inför körkortsteoriprovet kan du använda dig av sluttest och anpassat 
test. När du gjort många prov är det lätt hänt att du känner igen frågorna och svaren. 
När du sen kommer till Trafikverket, för att göra provet, kommer frågorna vara 
formulerade på ett annat sätt, därför är det viktigt att du lär dig kunskapen bakom. För 
varje fråga du svarar på är det bra att fundera på varför det är rätt svar. 

Sist men inte minst stressa inte, låt det ta lite tid när du jobbar med teorin så du hinner 
läsa ordentligt.

Lycka till!


