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Läsförståelseprov (MCQ)
Europeiska kommissionens uttagningar för handläggartjänster (AD-5/7)

MCQ: tre provdelar - EXEMPEL
Språk

Antal frågor

Tid

Läsförståelse

Språk 1

20

35

Minimum för
godkänt
10/20

Sifferuppgifter

Språk 1

10

20

5/10

Logiskt
tänkande

Språk 1

10

10

5/10

* Kolla mot din NoC vad som
gäller för just din uttagning

Läsförståelse (textbaserad problemlösning)
1. Vad går testet ut på?

2. Hur är testet utformat & hur lösa uppgiften?
3. Exempel på frågor – och lösningar
4. Tips för att träna och förbereda sig

Läsförståelse (textbaserad problemlösning)
1. Vad går testet ut på?

Vad är det som testas?
• Inte ett test av allmän läsförståelse
• De testar din förmåga till:
Problemlösning

Resonerande och analys
Noggrannhet, exakthet
Stresshantering

Vad är det som testas?
• Att läsa och ta till sig text och instruktioner – noggrannhet!
• I detalj förstå och analysera en text

• Förmåga att uppfatta språkliga nyanser, exakta betydelser
• Att kunna hantera mycket information under kort tid = förmåga att
arbeta metodiskt även under tidspress

Läsförståelse (textbaserad problemlösning)
2. Hur är testet utformat & hur lösa uppgiften?

Vad innebär provet?
• Korta texter – hitta det påstående som stämmer bäst (eller sämst)
med texten
• Ditt första-språk (troligen svenska)

Hur är testet upplagt?
• Frågorna är oberoende av varandra
• Frågorna blir inte gradvis svårare
• Fel svar ger inte poängavdrag
• Det går att hoppa fram och tillbaka / markera frågor att gå
tillbaka till

Metodtips
• Börja alltid med att förstå frågan

• Inte alltid exakt samma betydelse – men det bästa alternativet
• Alltid: vilket påstående är mest korrekt utifrån den givna texten påståenden med stöd i texten
• Väg inte in egna kunskaper, svara bara utifrån den givna texten

Metodtips
• Var uppmärksam på små nyanser, värdeord och betydelsebärande ord

• Se upp för ordet ”inte”
• Se upp för logiska vurpor, omvända orsaksförhållanden
• Se upp för egna slutsatser: något görs ≠ något har till syfte till
• Se upp för ”se-där-en-vän”-fällan

Metodtips
• Läsa texten, frågan eller svaren först? Möjlighet att läsa smartare
• Om tidsbrist är problemet kan genvägar vara lösningen

Exempel
Sparrisväxter finns i många olika arter och tros ha sitt ursprung i östra
Medelhavsområdet. Den mest kända och ekonomiskt sett viktigaste är asparagus
officinalis som odlas som grönsak för sina saftiga stjälkar som kommer på våren.
Flera afrikanska arter odlas som prydnadsväxter och några giftiga arter är populära
för sina skira och eleganta bladverk.
Vilket av följande påståenden är korrekt?

A. Alla sparrisväxter är inte ätliga
B. De flesta sparrisväxter odlas för sina saftiga stjälkar
C. De flesta sparrisväxter finns i östra Medelhavsområdet
D. Asparagus officinalis odlas inte i Afrika

Exempel
Sparrisväxter finns i många olika arter och tros ha sitt ursprung i östra
Medelhavsområdet. Den mest kända och ekonomiskt sett viktigaste är asparagus
officinalis som odlas som grönsak för sina saftiga stjälkar som kommer på våren.
Flera afrikanska arter odlas som prydnadsväxter och några giftiga arter är populära
för sina skira och eleganta bladverk.
Vilket av följande påståenden är korrekt?

A. Alla sparrisväxter är inte ätliga
B. De flesta sparrisväxter odlas för sina saftiga stjälkar
C. De flesta sparrisväxter finns i östra Medelhavsområdet
D. Asparagus officinalis odlas inte i Afrika

Steg 1:
begrip frågan

Steg 2:
Skumma svaren

Värdeord/betydelsebärare!
Sparrisväxter finns i många olika arter och tros ha sitt ursprung i östra
Medelhavsområdet. Den mest kända och ekonomiskt sett viktigaste är asparagus
officinalis som odlas som grönsak för sina saftiga stjälkar som kommer på våren.
Flera afrikanska arter odlas som prydnadsväxter och några giftiga arter är populära
för sina skira och eleganta bladverk.
Vilket av följande påståenden är korrekt?

A. Alla sparrisväxter är inte ätliga
B. De flesta sparrisväxter odlas för sina saftiga stjälkar
C. De flesta sparrisväxter finns i östra Medelhavsområdet
D. Asparagus officinalis odlas inte i Afrika

Steg 3: Jämför
texten med svaren

Sparrisväxter finns i många olika arter och tros ha sitt ursprung i östra
Medelhavsområdet. Den mest kända och ekonomiskt sett viktigaste är asparagus
officinalis som odlas som grönsak för sina saftiga stjälkar som kommer på våren.
Flera afrikanska arter odlas som prydnadsväxter och några giftiga arter är populära
för sina skira och eleganta bladverk.
Vilket av följande påståenden är korrekt?

A. Alla sparrisväxter är inte ätliga
B. De flesta sparrisväxter odlas för sina saftiga stjälkar
C. De flesta sparrisväxter finns i östra Medelhavsområdet
D. Asparagus officinalis odlas inte i Afrika

Logikvurpa / inget
stöd i texten

”Se-där-en-vän”-fälla
Sparrisväxter finns i många olika arter och tros ha sitt ursprung i östra
Medelhavsområdet. Den mest kända och ekonomiskt sett viktigaste är asparagus
officinalis som odlas som grönsak för sina saftiga stjälkar som kommer på våren.
Flera afrikanska arter odlas som prydnadsväxter och några giftiga arter är populära
för sina skira och eleganta bladverk.
Vilket av följande påståenden är korrekt?

A. Alla sparrisväxter är inte ätliga
B. De flesta sparrisväxter odlas för sina saftiga stjälkar
C. De flesta sparrisväxter finns i östra Medelhavsområdet
D. Asparagus officinalis odlas inte i Afrika

Korrekt svar
Sparrisväxter finns i många olika arter och tros ha sitt ursprung i östra
Medelhavsområdet. Den mest kända och ekonomiskt sett viktigaste är asparagus
officinalis som odlas som grönsak för sina saftiga stjälkar som kommer på våren.
Flera afrikanska arter odlas som prydnadsväxter och några giftiga arter är populära
för sina skira och eleganta bladverk.
Vilket av följande påståenden är korrekt?

A. Alla sparrisväxter är inte ätliga
B. De flesta sparrisväxter odlas för sina saftiga stjälkar
C. De flesta sparrisväxter finns i östra Medelhavsområdet
D. Asparagus officinalis odlas inte i Afrika

Läsförståelse (textbaserad problemlösning)
3. Exempel på frågor – och lösningar

Eurovinjettdirektivet från 1999 reglerar avgifter på tunga godsfordon för
användningen av vissa infrastrukturer, bland annat många motorvägar och andra
flerfiliga vägar, broar, tunnlar och bergspass. Eurovinjett är ett gemensamt
elektroniskt tullsystem där registrerade fordon kan passera genom europeiska
vägtullar efter att ha betalt en enhetsavgift baserad på godsfordonets vikt och
storlek.
Vilket påstående stämmer bäst med texten?

A. Eurovinjettdirektivet innebär att alla bilar betalar samma vägtull oavsett var i EU
de kör.
B. Det elektroniska tullsystemet gäller enbart för motorvägar, broar, tunnlar och
bergspass.
C. Eurovinjett är ett register för tunga godsfordon med syfte att underlätta
passagen genom europeiska vägtullar.
D. Det kan finnas vägtullar inom EU som inte berörs av Eurovinjettdirektivet.

Eurovinjettdirektivet från 1999 reglerar avgifter på tunga godsfordon för
användningen av vissa infrastrukturer, bland annat många motorvägar och andra
flerfiliga vägar, broar, tunnlar och bergspass. Eurovinjett är ett gemensamt
elektroniskt tullsystem där registrerade fordon kan passera genom europeiska
vägtullar efter att ha betalt en enhetsavgift baserad på godsfordonets vikt och
storlek.
Vilket påstående stämmer bäst med texten?
A. Eurovinjettdirektivet innebär att alla bilar betalar samma vägtull oavsett var i EU
de kör.
B. Det elektroniska tullsystemet gäller enbart för motorvägar, broar, tunnlar och
bergspass.

C. Eurovinjett är ett register för tunga godsfordon med syfte att underlätta
passagen genom europeiska vägtullar.
D. Det kan finnas vägtullar inom EU som inte berörs av Eurovinjettdirektivet.

Länder som vill ansluta sig till eurosamarbetet måste uppfylla ett antal kriterier för
att visa att deras ekonomier är redo för euron som valuta. Medlemskaps- eller
konvergenskriterierna är ett test som ska visa om de offentliga finanserna vilar på
en bärkraftig grund med hänsyn till riktmärken för offentliga underskott och
skulder. Syftet är också att se till att ett land har uppnått en hög grad av
makroekonomisk stabilitet och konkurrenskraft med låg inflation och låga räntor
samt en stabil växelkurs.

Vilket påstående är inte korrekt?
A. Konvergenskriterierna inkluderar minimikrav för inflationsnivån.
B. En stabil växelkurs är ett av kriterierna för att bli upptagen inom
eurosamarbetet.
C. Offentliga underskott och skulder är viktiga faktorer när bärkraftigheten i ett
lands offentliga finanser bedöms.

D. Bara länder med tillräckligt hög grad av konkurrenskraft anses vara mogna för
att få införa euron.
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Vilket påstående är inte korrekt:
A. Konvergenskriterierna inkluderar minimikrav för inflationsnivån.
B. En stabil växelkurs är ett av kriterierna för att bli upptagen inom
eurosamarbetet.
C. Offentliga underskott och skulder är viktiga faktorer när bärkraftigheten i ett
lands offentliga finanser bedöms.

D. Bara länder med tillräckligt hög grad av konkurrenskraft anses vara mogna för
att få införa euron.

Om vi ska kunna nå EU:s mål att 75 % av alla kvinnor och män ska ha sysselsättning
2020 och framför allt om vi ska kunna överbrygga sysselsättningsklyftan mellan
kvinnor och män kommer det att krävas samordnade ansträngningar för att
underlätta kvinnors arbetskraftsdeltagande. Precis som framhålls i
arbetsprogrammet för 2016 gäller det bl.a. att göra det lättare att balansera
omsorgs- och yrkesansvar. Det krävs också en mer jämställd fördelning av den tid
som ägnas åt omsorgs- och hushållsgöromål.
Vilket påstående överenstämmer bäst med texten?
A. Ökad sysselsättningsgrad är en exklusiv EU-kompetens.

B. Män och kvinnor är idag delaktiga i arbetsmarknaden i olika hög utsträckning.
C. Kvinnor arbetar i högre utsträckning än män inom vård- och omsorgsyrken.
D. EU har som mål att fördelningen av hushållsgöromål ska vara jämnare fördelad
till 2020.

Om vi ska kunna nå EU:s mål att 75 % av alla kvinnor och män ska ha sysselsättning
2020 och framför allt om vi ska kunna överbrygga sysselsättningsklyftan mellan
kvinnor och män kommer det att krävas samordnade ansträngningar för att
underlätta kvinnors arbetskraftsdeltagande. Precis som framhålls i
arbetsprogrammet för 2016 gäller det bl.a. att göra det lättare att balansera
omsorgs- och yrkesansvar. Det krävs också en mer jämställd fördelning av den tid
som ägnas åt omsorgs- och hushållsgöromål.
Vilket påstående överenstämmer bäst med texten?
A. Ökad sysselsättningsgrad är en exklusiv EU-kompetens.

Inget stöd i texten!

B. Män och kvinnor är idag delaktiga i arbetsmarknaden i olika hög utsträckning. Inget
C. Kvinnor arbetar i högre utsträckning än män inom vård- och omsorgsyrken.
stöd i
D. EU har som mål att fördelningen av hushållsgöromål ska vara jämnare fördelad texten!
till 2020.

Läsförståelse (textbaserad problemlösning)
4. Så förbereder du dig

Öva, öva, öva…
… men öva på rätt sätt!
• Prioritera det du behöver träna mest på

• Träna med tidspress, öva realistiskt
• Analysera dina misstag – korrigera och gör om tills du förstår
frågan och svaret
• Öva regelbundet och mycket
• Öva effektivt

Specifika tips – läsförståelse
• Träna på att identifiera språknyanser, värdeord
• Läs mycket EU-text
• Träna läshastighet, lästeknik
• Träna på läsmetoden frågan-svaren-texten

Generella tips – samtliga provdelar
• Jobba strategiskt – lämna svåraste till sist, missa inte de säkra
poängen
• Fastna aldrig på en viss fråga, flagga för uppföljning och gå vidare.
• Inga minuspoäng – bättre att chansa än inte svara – lämna aldrig
tomt

• Öka hastigheten genom mängdträning – öva, öva, öva (finns inga
genvägar!)

Generella tips – samtliga provdelar
• Stresstålighet, stresshantering, tidsmedvetenhet
• Vanligaste problemen: slarv, panik, självblockering, tidsbrist
• Håll koll på tiden
• Ge inte upp i förväg

Skaffa information
• Meddelande om allmän uttagning – Notice of Competition
 NoC är full av ledtrådar och information, läs mycket noga

• EPSOs hemsida, ditt EPSO-konto

