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KVANTITATIV DEL 1  
 

Dopingprov och bestraffningsärenden inom svensk idrott 

Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2013. Idrotten i siffror. Riksidrottsförbundet (2013). 

 

Saltsjöfisket 1915–1955 

Historisk statistik för Sverige II. Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år 1955. SCB 

(1959). 

 

I och utanför arbetsmarknaden 

Industriomvandling och könsstruktur – fallstudier på fyra lokala arbetsmarknader. Geografiska 

regionstudier Nr 20. Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet. Gunnel Forsberg (1989). 

 

Anmälningar om bilstöld i Uppsala 

Sök statistik över anmälda brott – www.statistik.bra.se. Brottsförebyggande rådet (2013). 

 

 

 

 

 

KVANTITATIV DEL 2 
 

Föräldrapenning 

Föräldrapenning: Antal mottagare, barn och nettodagar efter ålder. Försäkringskassan (2013). 

 

Tidsanvändning vid ett språkprov 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (2016). 

 

Karlsöarna 

Nils J. Nilsson: Karlsöarna. P.A. Norstedt & söners förlag, Stockholm (1968). 

 

Lastbilstransporter på svenska vägar 

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2011–2012. Statistik 2014:27. Trafikanalys (2014). 

 

 

 

 

 

 



VERBAL DEL 1 
 
LÄS – kort text 
 

Glömskan 
Thomas Tidholm: ”Glömskan”, i Blandade dikter 1964–2004. Wahlström & Widstrand (2004) 

 

LÄS – långa texter 
 

Kalvning i och utanför hägn 
”Rapport från studien Kalvning i hägn och områdesinriktad jakt” i Vilt och tamt. Ett nyhetsbrev från 

Viltskadecenter, SLU, nr 1 och nr 2/2014. 

 

Ideologisk skoldebatt 
Gustaf Borsgård: ”Förklä inte egna värderingar till sunt förnuft” i Pedagogiska magasinet, nr 2/2016. 

 

MEK 
 

21. 1700-talet brukar kallas känslans århundrade … 

 Hans Arbman: ”Ömma uttryck mellan män på 1700-talet” för Dagens Nyheter, 2018-01-10. 

 

22. Vinterbeskärning lämpar sig för att forma buskar … 

Karina Brozinic: ”Fördelar med att beskära träd vintertid” i Allt om Trädgård, 2018-02-26 

23. Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom som … 

 Wikipedia: ”Diabetes”  

 

24. Kemisk pappersmassa ger ett starkt papper, som … 
 Osignerad: ”Pappersmassa”, för Skogsindustrierna. Odaterat. 

 

25. En person som är utsatt för allvarliga hot och … 

 Kirsi Piispanen: ”Skyddad identitet sta ller ho ga krav pa  skolan”, Chef & Ledarskap, nr 5/2016. 

 

26. Krisen i landet utgjorde ____ på den stadiga … 
Jakob Hernborg Axelsson: ”Maktkamp på Maldiverna med storpolitiska insatser” i 

Utrikesmagasinet, 2018-03-27. 

27. Våra ____ är beroende av våra tidigare … 

 Peter Gärdenfors: ”Intuition är implicit kunskap” för Micco.se, 2010-10-01. 

 

28. Det moderna välfärdssamhället lämnar … 
Karin Rehn: ”Niklas Ekdahl: Livet är en fantastisk gåva” i Vård & hälsa, 2016-10-15.  

29. En skoldag kan mattelektionen hållas på italienska … 

 Per J Andersson: ”En resa från de små språkens Europa till det stora språkets Indien”  

 i Vagabond, Indienbloggen, 2018-03-31. 

 

30. Ta följande exempel: En tjänsteman begär … 

 Bo Rothstein: ”Har utformningen av lagstiftningen någon betydelse för att minska 

 korruption?” i Ekonomisk Debatt, nr 2/2018. 

 



VERBAL DEL 2 
LÄS – kort text 
 

Probiotika mot psoriasis 
Maja Lundbäck: ”Magbakterier hjälpte psoriasispatienter” i Psoriasistidningen nr 5/2013.  

  

LÄS – långa texter 
 

Kerstin Ekmans böcker 
Cecilia Christner Riad: ”Naturen skärper hennes uttryck” för Språktidningen.se, 2014-12-18. 

 

En rättvisa byggd på vänskap 
Joakim Molander: ”Försök till en rättvisa byggd på vänskap” i Svenska Dagbladet, 2005-01-16 

 

 

MEK 
 
21. Preliminära resultat indikerar att de röda … 

Osignerat: ”Röda blodkroppar orsakar hjärt-kärlskada vid typ 2-diabetes”  
 i Dietistaktuellt, 2018-08-06. 
 

22. Kvävefixerande växter lever i ____ med bakterier … 
 Philipp Weiss: ”Kva vefixerare – En sammansta llning” i Skogsträdgårdsbloggen, 2014-10-13 

 

23. Man kan jämföra med USA där många … 

 Natalie von der Lehr: ”Vart tar doktorerna va gen?” i tidningen Curie, 2017-10-23.  

 

24. Vid en akut räddningsinsats får utrustning … 

 Osignerat: ”Sverige och tsunamin – granskning och förslag” i SOU 2005:104 (Fritze 2015). 

 

25. Filmen börjar med att vi stiger in i en nedgången ____ 

 Silja Sahlgren-Fodstad: ”Chaplins barnbarn spelar banbrytande clown” i Yle, 2016-07-29. 

 

26. 1940-talets eftermiddagshem … 

 Sigbrit Wollbrand: ”Barnomsorg/historik” i Nationalencyklopedin. 

 

27. Nationers rätt att besluta om sin egen … 

 Wikipedia: ”Suvera n stat” 

 

28. Det är sedan tidigare känt att tilltron till … 

 Hanna Borna s: ”Tonla get a r fo r uppskruvat men kritiken va rd att ta pa  allvar”  

 i Respons, nr 2/2017. 

 

29. Kontrabasen uppfanns i slutet av 1500-talet … 

 Sven Berger: ”Kontrabas” i Nationalencyklopedin. 

 

30. Hyresnämnden kan lämna tillstånd till uthyrning i andra hand om … 

 Osignerat: ”Omsta llning och o vertalighet” fo r Umea  universitets intrana t Aurora. Odaterat. 




