
Frågehäfte Sida 1 av 18 ÖVNINGSPROV 

Frågehäfte – Del 1: Realia 
Skriftligt prov för auktorisation som tolk

Fyll i ditt personliga provnummer. 

Provnummer:   ÖVNINGSPROV 

Om övningsprovet 

Kammarkollegiets övningsprov inför auktorisationsprovet för tolkar bygger på samma 
kunskapskrav som det riktiga provet. Provkonstruktörer och ämnesexperter har konstruerat alla 
frågor och uppgifter. Övningsprovet är en bra förberedelse eftersom du kan testa på hur det är att 
genomföra det skriftliga provet. Du får en möjlighet att öva på hur du bäst läser frågorna och 
svarsalternativen och hur du fyller i svaren inom den utsatta tiden på 60 minuter för varje 
delprov. 

Observera att övningsprovet inte är ett diagnostiskt prov så det finns ingen garanti att ditt 
resultat blir exakt detsamma i ett skarpt prov som i detta övningsprov. 

Lycka till! 
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Frågehäfte Sida 2 av 18 ÖVNINGSPROV 

Sociala och samhällsfrågor 
 
 

1. Vilket svarsalternativ anger en av Sveriges fyra grundlagar? 

a) Allemansrätten 

b) Medbestämmandelagen 

c) Rättegångsbalken 

d) Tryckfrihetsförordningen 
SaSJ 

 

2. Vad innebär att ha besittningsskydd? 

a) Att ha rätt att bestämma hur ett konstnärligt verk ska användas 

b) Att ha rätt att bo kvar i en hyrd bostad 

c) Att få anstånd med betalningar vid sjukdom eller arbetslöshet 

d) Att fritt kunna disponera ärvd egendom 
SbSJ 

 

3. Vad innebär begreppet umgängesrätt? 

a) Ett barns rätt att träffa en förälder som inte är vårdnadshavare 

b) Ett barns rätt till växelvist boende hos föräldrarna efter en separation 

c) Föräldrarnas lika rätt till kontakt med ett gemensamt barn 

d) En separerad förälders rätt att avsäga sig vårdnaden om barnet 
SbSJ 

 

4. Vad är ett villkor för att bli godkänd för F-skatt?  

a) Att man är minst 18 år och ostraffad  

b) Att man bedriver eller avser att bedriva näringsverksamhet  

c) Att man finns registrerad hos Bolagsverket  

d) Att man är delägare i ett handels- eller aktiebolag 
ScSJ 
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Frågehäfte Sida 3 av 18 ÖVNINGSPROV 

Sociala och samhällsfrågor 
 
 

5. Vilket av följande skiljer aktivitetsersättning från sjukersättning? 

a) Aktivitetsersättning beviljas av Arbetsförmedlingen  

b) Aktivitetsersättning räknas som skattepliktig inkomst 

c) Aktivitetsersättning utbetalas endast vid deltidssjukskrivning 

d) Aktivitetsersättning är alltid tidsbegränsad  
SdSJ 

 

6. Vilket av följande ekonomiska stöd utbetalas med samma belopp till alla som får 
det, oavsett vilken inkomst de har? 

a) Bostadsbidrag 

b) Flerbarnstillägg 

c) Försörjningsstöd 

d) Starta eget-stöd  
SdSJ 

 

7. Vilken av följande lagar ger socialtjänsten rätt att tillgripa tvång? 

a) LAS 

b) LOU 

c) LSS 

d) LVU 
SdSJ 

 
8. Beslut som socialtjänsten fattar gällande en enskild person kan överklagas. Vart? 

a) Förvaltningsrätten 

b) Länsstyrelsen 

c) Socialnämnden 

d) Tingsrätten 
Se6 
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Frågehäfte Sida 4 av 18 ÖVNINGSPROV 

Sociala och samhällsfrågor 
 
 
9. Vad kallas det avgiftsfria stöd som kommunen är skyldig att erbjuda föräldrar 

som ska separera för att dessa ska nå enighet i frågor om vårdnad, boende och 
umgänge? 

a) Familjerådgivning 

b) Samarbetssamtal 

c) Vårdnadsutredning 

d) Parterapi 
SeUT 

SeUT 

 
10. Vilket svarsalternativ beskriver bäst en kurators huvudsakliga uppgift? 

a) Ansvarar för praktisk näringsbehandling 

b) Gör rehabiliteringsutredningar 

c) Ger stöd och råd till människor i kris 

d) Behandlar stelhet i leder och muskler 
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Frågehäfte Sida 5 av 18 ÖVNINGSPROV 

Arbetsmarknad och utbildning 
 
 

11. IUP är ett dokument som används inom grundskolan. Vad innehåller det? 

a) Omdömen och framåtsyftande planering för en enskild elev 

b) Aktuella kunskapsmål och kunskapskrav för olika årskurser 

c) Stödmaterial för lärare vid  bedömning av ämnesprov 

d) Gällande läroplan, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan 
AaSJ 

 

12. I Sverige finns omkring 150 folkhögskolor. Vilken sorts utbildning utgör grunden 
i deras verksamhet? 

a) Påbyggnadskurser för anställda i offentlig sektor 

b) Studiecirklar och kvällskurser avsedda för allmänheten 

c) Lärlingsutbildningar inom vissa hantverksyrken 

d) Utbildningar som ger vuxna behörighet till högre studier 
AaSJ 

 

13. En grundskoleelev som behöver särskilt stöd kan erbjudas anpassad studiegång. 
Vad innebär det? 

a) Att timplanen frångås så att eleven får ökad eller minskad undervisning i vissa ämnen 

b) Att eleven får specialundervisning i en mindre grupp utanför den ordinarie klassen  

c) Att eleven får möjlighet att gå om en årskurs och då ta del av ökade stödinsatser 

d) Att särskild undervisning anordnas i elevens hem eller på annan lämplig plats 
Aa19 

 

14. Särvux ingår i det offentliga skolväsendet. Vad är särvux? 

a) Skolform för personer över 20 år med till exempel utvecklingsstörning eller autism 

b) Lärlingsutbildning för vuxna inom vissa hantverksyrken, främst förlagd till arbetsplatser 

c) Kortare högre specialutbildningar som anordnas utanför högskolor och universitet 

d) Vuxenundervisning på gymnasieskolenivå inriktad på kompetenshöjning och omskolning 
Aa5 
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Frågehäfte Sida 6 av 18 ÖVNINGSPROV 

Arbetsmarknad och utbildning 
 
 

15. Vem kan få lönebidrag 

a) Den som är arbetslös och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program  

b) Den som har nedsatt arbetsförmåga och får sysselsättning inom Samhalls verksamhet 

c) Den som är anmäld som arbetssökande och vill starta näringsverksamhet 

d) Den som anställer en person med funktionsnedsättning via Arbetsförmedlingen 
AbSJ 

 

16. I vilket av följande sammanhang kan statlig lönegaranti utbetalas? 

a) Vid anställning av långtidsarbetslösa 

b) I samband med en konstaterad arbetsskada 

c) Vid konkurs och företagsrekonstruktion 

d) I samband med avtalsenlig strejk och lockout 
AbSJ 

 

17. Vem utser normalt skyddsombud på en arbetsplats? 

a) Arbetsgivaren 

b) Arbetsmiljöverket 

c) De anställda 

d) Den fackliga organisationen 
AbSJ 

 

18. Vem kan bli föremål för en utvecklingsanställning? 

a) Den som förbrukat de 300 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen 

b) Den som är arbetssökande och har en funktionsnedsättning 

c) Den som är deltidssjukskriven och vill börja arbetsträna 

d) Den som varit provanställd i minst sex månader 
AbSJ 
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Frågehäfte Sida 7 av 18 ÖVNINGSPROV 

Arbetsmarknad och utbildning 
 
 
19. Vad är en grundläggande skillnad mellan företagsformerna enskild firma och 

aktiebolag? 

a) Den som driver enskild firma betalar endast kommunalskatt 

b) Den som driver enskild firma har personligt betalningsansvar för företagets skulder 

c) Den som driver enskild firma får inte ha anställda i företaget 

d) Den som driver enskild firma kan inte samtidigt vara anställd hos en arbetsgivare 
AbSJ 

 
20. Vilken lag reglerar arbetsgivarens skyldigheter vad gäller lika rättigheter och 

möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen? 

a) Arbetsmiljölagen 

b) Diskrimineringslagen 

c) Jämställdhetslagen 

d) Lagen om anställningsskydd 
AbSJ 
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Frågehäfte Sida 8 av 18 ÖVNINGSPROV 

Vård och omsorg 
 
 
21. I vilket sammanhang används vårdintyg? 

a) Vid beräkning av sjukpenning/sjukersättning 

b) Vid intagning för psykiatrisk tvångsvård 

c) Vid akut omhändertagande av barn 

d) Vid vård av svårt sjuka i hemmet 
VaSJ 

 
22. Sverige har nationell vårdgaranti. Vad innebär det? 

a) Rätt att söka akutvård i samtliga svenska regioner 

b) Rätt till nödvändig vård för alla medborgare inom EU 

c) Rätt att få planerad vård inom vissa angivna tidsgränser 

d) Rätt till vård som stöds av vetenskap och beprövad erfarenhet 
VaSJ 

 
23. Vad innebär metoden laparaskopi? 

a) Skiktröntgen 

b) Titthålskirurgi 

c) Ultraljusundersökning 

d) Vävnadsprov 
VbSJ 

 
24. Vilken verkan har läkemedlet paracetamol? 

a) Avsvällande 

b) Blodtryckssänkande 

c) Lugnande 

d) Smärtstillande 
VbSJ 
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Vård och omsorg 
 
 
25. Vilken av följande sjukdomar erbjuds barn vaccination emot enligt det allmänna 

vaccinationsprogrammet? 

a) TBE 

b) Scharlakansfeber 

c) Influensa 

d) Stelkramp 
VbUT 

 
26. Vad kallas testet som görs för att påvisa födoämnesallergi? 

a) Stickprov 

b) Punkttest 

c) Pricktest 

d) Nåltest 
VbUT 

 
27. Vad av följande tillstånd behandlas med betablockerare? 

a) Depression 

b) Magkatarr 

c) Högt blodtryck 

d) Reumatisk värk 
Vb7 

 
28. Var i kroppen sitter sköldkörteln? 

a) Huvudet 

b) Halsen 

c) Bröstet 

d) Buken 
VcSJ 

ÖVNINGSPROV



   

  
Frågehäfte Sida 10 av 18 ÖVNINGSPROV 

Vård och omsorg 
 
 
29. Vilket svarsalternativ anger två sjukdomar som drabbar nervsystemet? 

a) Astma och cystisk fibros 

b) Hepatit och leukemi 

c) MS och epilepsi 

d) Psoriasis och reumatism 
VcSJ 

 
30. Diabetes är en vanlig orsak till synnedsättning. Hur uppstår synnedsättningen? 

a) Genom förhöjt vätsketryck i ögat 

b) Genom förändringar i ögats blodkärl 

c) Genom tillbakabildning av synnerven 

d) Genom ökad grumling av linsen 
VcSJ 

 
31. Vilket svarsalternativ anger två sjukdomar/besvär som primärt drabbar 

matspjälkningssystemet? 

a) Njursvikt och prostatit 

b) Crohns syndrom och gallsten 

c) Anemi och höga blodfetter 

d) Diabetes och struma 
VcUT 

 
32. Vilket svarsalternativ anger en av lymfsystemet viktigaste uppgifter? 

a) Att bekämpa infektioner 

b) Att bilda hormoner 

c) Att skydda kroppen från yttre påverkan 

d) Att ta upp syre för vidare transport till kroppens celler 
VcUT 
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Vård och omsorg 
 
 
33. Vilka kan vara hjälpta av cochleaimplantat? 

a) Hörselskadade 

b) Nackskadade 

c) Reumatiker 

d) Strokepatienter 
VdSJ 

 
34. Vad kallas den specialistverksamhet inom vården som tar hand om personer 

under 18 år med psykiska problem? 

a) BUP 

b) PUK 

c) IVA 

d) NoA 
VdUT 

 
35. Naprapater är en av Socialstyrelsen legitimerad yrkesgrupp inom hälso- och 

sjukvård. Vilket av följande behandlar en naprapat? 

a) Hud och naglar 

b) Kognitiva funktioner 

c) Matspjälkningsapparaten 

d) Rörelseorganen 
Vd9 
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Frågehäfte Sida 12 av 18 ÖVNINGSPROV 

Juridik och migration 
 
 
36. Vad är i Sverige skillnaden mellan en lag och en förordning? 

a) En lag beslutas av riksdagen – en förordning beslutas av regeringen 

b) En lag gäller i hela landet – en förordning gäller inom en kommun 

c) En lag gäller tills vidare – en förordning gäller en begränsad tid 

d) En lag omfattar allmänheten – en förordning omfattar företag  
JaSJ 

 
37. Hur får man rättsskydd? 

a) Genom att göra en ansökan hos länets polismyndighet 

b) Genom att gå en utbildning anordnad av socialtjänsten 

c) Genom att teckna en försäkring hos ett försäkringsbolag  

d) Genom att begära hjälp av en offentlig försvarare 
JaSJ 

 
38. Vad är det som ifrågasätts när man misstänker jäv? 

a) Någons befogenheter 

b) Någons kompetens 

c) Någons meriter 

d) Någons opartiskhet 
Ja4 

 
39. Till vilken instans överklagas mål som avgjorts i förvaltningsrätten? 

a) Hovrätten 

b) Högsta domstolen 

c) Kammarrätten 

d) Högsta förvaltningsdomstolen 
JbSJ 
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Frågehäfte Sida 13 av 18 ÖVNINGSPROV 

Juridik och migration 
 
 
40. Vilket svarsförslag anger huvudinriktningen för Kronofogdemyndighetens 

uppdrag? 

a) Licenser och tillstånd  

b) Betalningar och skulder 

c) Mark och fastigheter 

d) Köp och försäljning 
JbSJ 

 
41. Vad kallas tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter som är 

vägledande för lägre instanser? 

a) Prejudikat 

b) Inhibition 

c) Missiv 

d) Domsaga 
JbUT 

 
42. En person som har begått brott kan dömas till kontraktsvård. Vad betyder det? 

a) Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 

b) Intensivövervakning efter villkorlig frigivning från anstalt 

c) Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan 

d) Samhällsnyttigt och oavlönat arbete enligt fastställt schema 
JcSJ 

 
43. Vem beslutar om kontaktförbud? 

a) Kriminalvården 

b) Socialnämnden 

c) Polis 

d) Åklagare 
JcSJ 
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Frågehäfte Sida 14 av 18 ÖVNINGSPROV 

Juridik och migration 
 
 
44. Vad är en förutsättning för att husrannsakan ska få göras? 

a) Att det finns skäl att anta att bevis för ett förmodat brott har gömts undan 

b) Att det förmodade brott som husrannsakan avser kan leda till fängelsestraff 

c) Att husrannsakan sker på den plats där det förmodade brottet har begåtts 

d) Att husrannsakan sker i syfte att gripa en eller flera misstänkta gärningsmän 
Jc5 

 
45. Den som anlitas som tolk vid en rättegång ska avlägga en ed inför rätten.  

Vad innebär det att avlägga generell tolked? 

a) Att tolken avlägger eden frivilligt samt på heder och samvete 

b) Att tolken förbinder sig att bistå fler än en part i målet  

c) Att eden avser även framtida uppdrag vid samma domstol 

d) Att eden är färdigformulerad och saknar särskild anpassning till målet  
JdSJ 

 
46. Vem beslutar i frågor som gäller rättshjälp? 

a) Rättshjälpmyndigheten 

b) Förvaltningsdomstolen 

c) Åklagarmyndigheten 

d) Domstolsverket 
JdUT 

 
47. Vad kallas det bevismedel som innebär att rätten besiktigar en brottsplats? 

a) Rekonstruktion 

b) Rond 

c) Syn 

d) Vallning 
Jd15 
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Frågehäfte Sida 15 av 18 ÖVNINGSPROV 

Juridik och migration 
 
 
48. Vilket av följande är ett av brottsbalkens gäldenärsbrott? 

a) Bokföringsbrott 

b) Mened 

c) Misshandel 

d) Skadegörelse 
JeSJ 

 
49. Vem ansvarar för att göra en personutredning om den tilltalades 

levnadsomständigheter? 

a) Rättspsykiatrin 

b) Domstolen 

c) Socialtjänsten 

d) Kriminalvården 
JeUT 

 
50. Vilken av dessa alternativ är en påföljd i frihet? 

a) Kontaktförbud 

b) Vite 

c) Skyddstillsyn 

d) Rättspsykiatrisk vård 
JeSJ 

 
51. De flesta länder i Europa omfattas av Dublinförordningen. Vad regleras i denna 

förordning? 

a) I vilket land en asylansökan ska prövas 

b) Hur flyktingmottagandet ska vara fördelat mellan länderna 

c) Vem som av länderna ska betraktas som flykting i juridisk mening 

d) Huruvida ländernas asylsökande har rätt till sjukvård, utbildning med mera 
JfSJ 
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Frågehäfte Sida 16 av 18 ÖVNINGSPROV 

Juridik och migration 
 
 
52. Vilket svarsalternativ beskriver korrekt vad det innebär att bedömas vara 

alternativt skyddsbehövande? 

a) Att ha skäl för uppehållstillstånd utan att vara flykting enligt FN:s flyktingkonvention 

b) Att ha skäl för uppehållstillstånd med hänvisning till särskilt ömmande omständigheter  

c) Att ha skäl för uppehållstillstånd under den tid som asylansökan prövas 

d) Att ha skäl för uppehållstillstånd som kvotflykting inom EU 
JfSJ 

 
53. Vad är huvudregeln för att medborgare från länder utanför EU ska beviljas 

arbetstillstånd i Sverige? 

a) Att de har ett erbjudande om arbete 

b) Att de redan har uppehållstillstånd 

c) Att de är verksamma inom ett bristyrke 

d) Att de avser att stanna högst två år 
JgSJ 

 
54. Vad innebär det att förvärva svenskt medborgarskap genom naturalisation? 

a) Att bli svensk medborgare vid födelsen 

b) Att bli svensk medborgare genom föräldrarnas äktenskap 

c) Att själv ansöka om att få bli svensk medborgare 

d) Att genom egen anmälan återfå ett förlorat svenskt medborgarskap 
JgSJ 

 
55. Vad styrker ett LMA-kort? 

a) Att innehavaren har permanent uppehållsrätt i Sverige 

b) Att innehavaren har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige 

c) Att innehavaren har ansökt om asyl i Sverige 

d) Att innehavaren erkänts av Sverige som flykting eller statslös 
JhSJ 
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Frågehäfte Sida 17 av 18 ÖVNINGSPROV 

Tolketik och tolkningsteknik 
 
 
56. Tolkservicerådet (TSR) är en intresse- och samarbetsorganisation bildad 1996. 

Vilka är medlemmar där? 

a) Auktoriserade tolkar 

b) Icke auktoriserade tolkar 

c) Tolkförmedlingar 

d) Tolkutbildare 
TaUT 

 
57. I vilket av nedanstående fall är det tillåtet för en tolk att bryta sin tystnadsplikt? 

a) När båda parter i en tolkningssituation begär det 

b) När Kammarkollegiet eller en åklagarmyndighet begär det 

c) När den som tystnadsplikten avser att skydda ger sitt tillstånd 

d) När tolkens uppdragsgivare ger sitt tillstånd 
TaUT 

 
58. Vilken av följande tolketiska regler är en direkt följd av kravet på neutralitet och 

opartiskhet från tolkens sida? 

a) En tolk får inte obehörigen berätta om det som han/hon fått veta i samband med ett 
uppdrag 

b) En tolk får inte åta sig någon annan uppgift än att tolka 

c) En tolk ska inför ett uppdrag förvissa sig om att han/hon har tillräcklig kompetens för att 
utföra det 

d) En tolk ska iaktta tystnadsplikt även gentemot uppdragsgivaren 
TbUT 

 
59. Hur bör tolken hantera de eventuella anteckningar som gjorts vid ett 

tolkningstillfälle? 

a) Lämna dem till parterna 

b) Lämna dem till uppdragsgivaren 

c) Förstöra dem i parternas närvaro 

d) Spara dem som framtida referensmaterial 
TbUT 
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Frågehäfte Sida 18 av 18 ÖVNINGSPROV 

Tolketik och tolkningsteknik 
 
 
60. Den vanligaste typen av tolkning i Sverige är kontakttolkning. Vad är ett annat 

namn för kontakttolkning? 

a) Dialogtolkning 

b) Konsekutivtolkning 

c) Simultantolkning 

d) Resumétolkning 
TcSJ 
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Svarshäfte – Del 1: Realia 
Skriftligt prov för auktorisation som tolk 

ÖVNINGSPROV 
Om övningsprovet 

Kammarkollegiets övningsprov inför auktorisationsprovet för tolkar bygger på samma 
kunskapskrav som det riktiga provet. Provkonstruktörer och ämnesexperter har konstruerat alla 
frågor och uppgifter. Övningsprovet är en bra förberedelse eftersom du kan testa på hur det är att 
genomföra det skriftliga provet. Du får en möjlighet att öva på hur du bäst läser frågorna och 
svarsalternativen och hur du fyller i svaren inom den utsatta tiden på 60 minuter för varje 
delprov. 

Observera att övningsprovet inte är ett diagnostiskt prov så det finns ingen garanti att ditt 
resultat blir exakt detsamma i ett skarpt prov som i detta övningsprov. 

Lycka till! 
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Svarshäfte – Del 1: Realia 
Skriftligt prov för auktorisation som tolk 
 

Fyll i ditt personliga provnummer.  

Provnummer: ÖVNINGSPROV 
 
Du ska nu göra 60 uppgifter i realia. Läs instruktionen noga. Din uppgift är att välja det 
svarsalternativ som bäst besvarar frågan. Endast ett svar är korrekt. Inga hjälpmedel är tillåtna. 
 
Uppgifterna hittar du i frågehäftet, men du ska besvara alla uppgifter här i detta 
svarshäfte. Uppgifterna avser aktuell svensk lagstiftning och övriga svenska förhållanden. 
Skrivtiden är 60 minuter. När du är klar ska du lämna in både fråge- och svarshäfte till 
provvakten. Fyll i ditt provnummer på varje blad i svarshäftet och på försättsbladet i 
frågehäftet. 
 
Rätt svar ger ett poäng per uppgift. Om du inte kryssar för något svar bedöms det som fel och ger 
noll poäng. Om du kryssar för fler än ett svarsalternativ bedöms det som fel och ger noll poäng.  
Lycka till! 
 
Exempel: 
 

Nr     poäng 

61. a b c d  
 
 
 
Resultat: 
 

Ämnesområde Dina poäng Av möjliga poäng Resultat i procent 

Sociala och samhällsfrågor  10 
 

Arbetsmarknad och 
utbildning    10 Betyg 

Vård och omsorg  15 
 

Juridik och migration  20 Signatur 

Tolketik och 
tolkningsteknik  5 

 

Totalt:  60 
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Sociala och samhällsfrågor  Vård och omsorg 

Nr     poäng  Nr     poäng 

1. a b c d   21. a b c d  

2. a b c d   22. a b c d  

3. a b c d   23. a b c d  

4. a b c d   24. a b c d  

5. a b c d   25. a b c d  

6. a b c d   26. a b c d  

7. a b c d   27. a b c d  

8. a b c d   28. a b c d  

9. a b c d   29. a b c d  

10. a b c d   30. a b c d  

Summa   31. a b c d  

       32. a b c d  

Arbetsmarknad och utbildning  33. a b c d  

Nr     poäng  34. a b c d  

11. a b c d   35. a b c d  

12. a b c d   Summa  

13. a b c d  

14. a b c d  

15. a b c d  

16. a b c d  

17. a b c d  

18. a b c d  

19. a b c d  

20. a b c d  

Summa  

ÖVNINGSPROV



   

  
Svarshäfte Sida 4 av 4 ÖVNINGSPROV 

Juridik och migration  Tolketik och tolkningsteknik 

Nr     poäng  Nr     poäng 

36. a b c d   56. a b c d  

37. a b c d   57. a b c d  

38. a b c d   58. a b c d  

39. a b c d   59. a b c d  

40. a b c d   60. a b c d  

41. a b c d   Summa  

42. a b c d  

43. a b c d  

44. a b c d  

45. a b c d  

46. a b c d  

47. a b c d  

48. a b c d  

49. a b c d  

50. a b c d  

51. a b c d  

52. a b c d  

53. a b c d  

54. a b c d  

55. a b c d  

Summa  

 

ÖVNINGSPROV



  

 

  
Facit Sida 1 av 3 ÖVNINGSPROV 

 

Svarshäfte – Del 1: Realia 
Skriftligt prov för auktorisation som tolk 
 

FACIT 
 
 

ÖVNINGSPROV

ÖVNINGSPROV



    

  
Facit Sida 2 av 3 ÖVNINGSPROV 

 

 

Social- och samhällsfrågor  Vård och omsorg 

Nr     poäng  Nr     poäng 

1. a b c d   21. a b c d  

2. a b c d   22. a b c d  

3. a b c d   23. a b c d  

4. a b c d   24. a b c d  

5. a b c d   25. a b c d  

6. a b c d   26. a b c d  

7. a b c d   27. a b c d  

8. a b c d   28. a b c d  

9. a b c d   29. a b c d  

10. a b c d   30. a b c d  

Summa   31. a b c d  

       32. a b c d  

Arbetsmarknad och utbildning  33. a b c d  

Nr     poäng  34. a b c d  

11. a b c d   35. a b c d  

12. a b c d   Summa  

13. a b c d  

14. a b c d  

15. a b c d  

16. a b c d  

17. a b c d  

18. a b c d  

19. a b c d  

20. a b c d  

Summa  

ÖVNINGSPROV



    

  
Facit Sida 3 av 3 ÖVNINGSPROV 

 

Juridik och migration  Tolketik och tolkningsteknik 

Nr     poäng  Nr     poäng 

36. a b c d   56. a b c d  

37. a b c d   57. a b c d  

38. a b c d   58. a b c d  

39. a b c d   59. a b c d  

40. a b c d   60. a b c d  

41. a b c d   Summa  

42. a b c d  

43. a b c d  

44. a b c d  

45. a b c d  

46. a b c d  

47. a b c d  

48. a b c d  

49. a b c d  

50. a b c d  

51. a b c d  

52. a b c d  

53. a b c d  

54. a b c d  

55. a b c d  

Summa  

 

ÖVNINGSPROV
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