
2021 A-2 

KVANTITATIV DEL 1 

DTK 

Födelsetal i EU-länder 

Anette Wallqvist: ”Forskare om EU:s familjepolitik: Jämställdhet är en fråga om överlevnad”. 

Akademikern nr 5/2009. 

Sveriges vanligaste efternamn 

Statistisk årsbok för Sverige 2014.25 – Medelsvensson och topplistor. SCB (2014). 

Förändringar av antalet jordbruksföretag i Sverige 

Jordbruksstatistisk årsbok 2011, med data om livsmedel. ISSN 1654-4382. ISSN 0082-0199. SCB 

(2011). 

Materialförbrukning 

Materialräkenskaper 2000–2012: Stigande materialkonsumtion i Sverige. Pressmeddelande från SCB 

nr 2014:81. SCB (2014). 

KVANTITATIV DEL 2 

Statliga medel till kulturverksamhet 

Regionalt utfall 2011–2012. Statens kulturråd – www.kulturradet.se – (november 2013). 

Månens faser och höjdlägen 

http://rl.se/moon.php (4 september 2015). 

Arbetsinkomst och anställningsform 

Anna Fransson: ”Fördelningen av inkomster och förmögenheter”. LO, Landsorganisationen i Sverige 

(2009). 

Hästskjutsar i Västerbottens län 1875 

Mauno Lassila: Vägarna inom Västerbottens län. Kommunikationernas utveckling mot bakgrund av 

befolkning och näringsliv. Geografiska institutionen, Umeå universitet (1972). 

http://www.kulturradet.se/


VERBAL DEL 1 
 
LÄS – kort text 
 

Efter Ekot 
Filip Yifter-Svensson: ”Debutant att räkna med” i Sydsvenskan, 2015-02-10 

 

LÄS – långa texter 
 

Ormbett 
Mark Personne, Peter Hultén, Stefan Arvidsson: ”Uppdaterade riktlinjer för behandling av huggormsbett” 

i Läkartidningen, nr 23-24/2017. 

 

Döp om domarna 
Per Eriksson: ”Döp om domarna! Dags att ’skrota’ arvet från Gustaf Vasa?” i Tidskriften Advokaten, nr 

8/1997. 

 

MEK 
 

21. Pagets bensjukdom kännetecknas av en omfattande …  

 Osignerad: ”Pagets bensjukdom” i Bra Böckers läkarlexikon (Bra böcker, 1982). 

 

22. Här kommer Lewi Pethrus pragmatism i dagen. Han … 

Joel Halldorf. Biskop Lewi Petrus. (Artos & Norma förlag, 2017). 

23. Redan för mer än 10 000 år sedan började människan … 

 Osignerad: ”Bondelivet gjorde oss till miljöbovar” i Allt om Vetenskap, 2017-07-18. 

 

24. Om ett samboförhållande upphör … 
 Kristina Myhre: ”Sambolagen – så funkar” i Svenska Dagbladet, 2016-03-14.  

 

25. Undersökningen visar att skolledarna tyngs av ____ 

 Mats Thoren: ”Skolledare hinner inte vara pedagogiska” i Lärarnas Tidning, 2014-02-28.  

 

26. Barn leker gärna äventyrliga lekar och iscensätter … 
Mia Sjöström: ”Även ”snälla” lekar kan vara onda” i Svenska Dagbladet, 2012-06-05. 

27. Två samtidiga processer behöver inte ha … 

 Lisa Öberg: ”Frigörelsen speglad i ett vinglas” för Respons, nr 4/2016. 

 

28. Enligt den förromantiska rörelsen skulle … 

Björn Gustavsson: ”Jämlikhet och broderskap även mellan växter” i Kulturdelen, 2015-06-30.  

29. Från att ha varit en relativt ovanligt företeelse … 

 Jesper Ingvaldsson: ”Bilden – explosionen av patinering” för Shoegazing.se, 2017-12-10. 

 

30. Att arbetarrörelsen möttes av motstånd från dem som … 

 Tage Erlander. Sjuttiotal. (Tidens förlag, 2003). 

 

 
 



VERBAL DEL 2 
LÄS – kort text 
 

Hans excellens 
Jimmy Sand: ”D som i diameter” i NIKK magasin, nr 1/2011, sid 30. 

 

LÄS – långa texter 
 

Teknologi och slaveri 
Alf Hornborg: Nollsummespelet. Teknikfetischism och global miljörättvisa. Kapitlet ”Teknik som 

förskjutning av slaveri”, sid 77–79.  

 

Diderots planscher 
Michael Wlodarczyk: Tankens bilder. Om människors vilja att synliggöra kunskap och idéer. Kapitlet 

”Diderots planscher – ett bildverk för nya och kritiska synsätt”, sid 150–156. 

 

 

MEK 
 
21. En del av de ____ växterna är så attraktiva … 

Osignerad: ”Fridlysta arter – plockning av fridlysta växter” för Naturvårdsverket, 2017-03-16 
 

22. Jag hade träffat min nuvarande tjej och sagt ja … 

Dan Josefsson & Egil Linge. Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relation. (Stockholm text, 

2008) 

 

23. Ett sätt att karakterisera moderniteten är att … 

 Ragnar Haake. Frihetskonst. (Bokforlaget Atlas, 2013)   

 

24. För att en gädda ska hugga efter byte … 

 Osignerad: ”Nyckelretning” i NE. 

 

25. Festspelen i Bayreuth har länge kantats av … 

 Erik Graune: ”Festival – Tristan och Isolde” i Tidskriften Opera, nr 4/2015 

 

26. Man kände till att schizofreni, det som ... 

 Patricia Churchland. Min hjärna och jag. (Fri tanke forlag, 2015).  

 

27. Den svenska regeringen har ____ att de tänker … 

 Clary Krekula: ”Forandrade livslopp, forlangt arbetsliv …” i Respons, nr 2/2016.     

 

28. Ladusvalan är en fågel som trivs bäst i öppna … 

 Wikipedia: ”Ladusvala” 

 

29. Fritidshemmen är ofta integrerade med skolan … 

 Sigbrit Wollbrand: ”Barnomsorg” i NE, 2016-05-16 

 

30. Kunskapen om dessa ____ spår har utvecklats … 

 Lasse Berg: ”Hur manniskan bytte tillvaro” i Skymningssång i Kalahari (Ordfront, 2012)  




