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Lättlästa Teorihäftet hör ihop med Lättlästa Körkortsboken och används i trafikundervisningen. Det innehåller
frågor och arbetsuppgifter till de olika avsnitten i läroboken. Lättlästa Teorihäftet hjälper till att göra
inlärningen lättare. Det är också tänkt som en förberedelse till teori- och körlektionerna. Häftet är tänkt att
användas i samband med lärarledd undervisning. Därför saknas facit. Häftet har i utgåva 12 genomgått en stor
förändring och följer nu ordningen i STR:s momentindelning.
Nu finns följande avsnitt i Lättlästa Körkortsboken samt i det Lättlästa Teorihäftet: * Inledning * Bilen (mom
6) * Människan * Miljön * Mindre samhälle (mom 7 och 8) * Mindre landsväg (mom 9) * Stad (mom 10)
* Landsväg (mom 11) * Högfartsväg (mom 12) * Mörker (mom 13) * Halt väglag (mom 14)
När du ska ta ditt körkort för personbil har du flera olika böcker att välja på. Om du lider av dyslexi eller har
svårt att tillgodogöra dig den vanliga körkortsboken så erbjuder vi en lättläst körkortsbok till bästa pris.
Studiematerial Pris SEK; Körkortsboken: 400kr: Lättlästa körkortsboken: 425kr: Körhäften för bil 1- 2 och 3:
225kr: Körhäften för bil styckvis: 80kr. Nedanstående trafikskolor erbjuder e-handel, utbudet kan skilja sig
mellan trafikskolorna. Kolla med din trafikskola vilka böcker de använder där. Studiematerial Pris SEK;
Körkortsboken: 400kr: Lättlästa körkortsboken: 425kr: Körhäften för bil 1- 2 och 3: 225kr: Körhäften för bil
styckvis: 80kr Om du lider av dyslexi eller har svårt att tillgodogöra dig den vanliga körkortsboken så erbjuder
vi en lättläst körkortsbok till bästa pris. Studiematerial Pris SEK; Körkortsboken: 400kr: Lättlästa
körkortsboken: 425kr: Körhäften för bil 1- 2 och 3: 225kr: Körhäften för bil styckvis: 80kr Om du lider av
dyslexi eller har svårt att tillgodogöra dig den vanliga körkortsboken så erbjuder vi en lättläst körkortsbok till
bästa pris. Klicka på respektive logotyp, för att komma till e-handeln. Nedanstående trafikskolor erbjuder
e-handel, utbudet kan skilja sig mellan trafikskolorna.
Studiematerial Pris SEK; Körkortsboken: 400kr: Lättlästa körkortsboken: 425kr: Körhäften för bil 1- 2 och 3:

225kr: Körhäften för bil styckvis: 80kr Om du lider av dyslexi eller har svårt att tillgodogöra dig den vanliga
körkortsboken så erbjuder vi en lättläst körkortsbok till bästa pris. Nedanstående trafikskolor erbjuder
e-handel, utbudet kan skilja sig mellan trafikskolorna. När du ska ta ditt körkort för personbil har du flera
olika böcker att välja på. Kolla med din trafikskola vilka böcker de använder där. Klicka på respektive
logotyp, för att komma till e-handeln. Klicka på respektive logotyp, för att komma till e-handeln.
Nedanstående trafikskolor erbjuder e-handel, utbudet kan skilja sig mellan trafikskolorna. När du ska ta ditt
körkort för personbil har du flera olika böcker att välja på. Studiematerial Pris SEK; Körkortsboken: 400kr:
Lättlästa körkortsboken: 425kr: Körhäften för bil 1- 2 och 3: 225kr: Körhäften för bil styckvis: 80kr Om du
lider av dyslexi eller har svårt att tillgodogöra dig den vanliga körkortsboken så erbjuder vi en lättläst
körkortsbok till bästa pris. Kolla med din trafikskola vilka böcker de använder där. Kolla med din trafikskola
vilka böcker de använder där.

