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KVANTITATIV DEL 1  
 
DTK 
 

Obetalda snabblån 

Snabblånerapport 2015-02-09 överlevnad. Kronofogdemyndigheten (2015). 

 

Flöden av hushållsavfall 

Avfall i Sverige 2014. Rapport 6727. Naturvårdsverket (2016). 

 

Elever i ungdomsvårdsskolor 1965–1968 

Statistisk årsbok för Sverige 2011. Årgång 57, 1970. SCB (1970). 

 

Bibliotekens bestånd av medier 

Bibliotek 2014. Dnr. 6.6-2015-61. Kungliga biblioteket (2015). 

 

 

 

 

 

KVANTITATIV DEL 2 
 

Slutbetyg i årskurs 9 

Utbildningsstatistisk årsbok 2015. SCB (2013). 

 

Skyddad natur 

Skyddad natur 31 december 2009. Statistiska meddelanden MI 41 SM 1001. Sveriges officiella 

statistik. ISSN 1654-3947. Naturvårdsverket, Statistiska Centralbyrån SCB (2010). 

 

Medeltida Västerås 

Kjell Kumlien: Västerås genom tiderna. Del 2, Västerås till 1600-talets början. Monografi, Västerås 

kommun (1971). 

 

Vård och omsorg för äldre 

Kostnadsmått 2012. Öppna jämförelser av socialtjänsten. Socialstyrelsen (2013). 

 

 

 

 

 

 



VERBAL DEL 1 
 
LÄS – kort text 
 

Ursäktens betydelse 
Sebastian Orre: ”Ursäkter får aktier att stiga” i Svenska Dagbladet Näringsliv, 2014-05-25 

 

LÄS – långa texter 
 

Läkares hälsa 
Michael Lövtrup: ”Den psykiska ohälsan ökar bland läkare” i Läkartidningen, nr 1-2/2016. 

 

Vad är klassisk barnlitteratur? 
Mareike Jendis: ”Hur upprätta en barnlitterär kanon?” i Barnboken, nr 1/2004. 

 

MEK 
 

21. Utfodring påverkar i regel inte älgarnas ____ att vandra … 

Osignerad: ”Om utfodring på Viltforskningsdagarna” för Svenska Jägareförbundet, 2017-03-30. 

 

22. Efter att full betalning ____ och kommit oss ____ är du välkommen … 

Osignerat, odaterat: ”FAQ – Vanliga frågor”, för Uppsala Auktionskammare. 

23. Av 6 kap. 29 § högskoleförordningen ____ att … 

Mikael Herjevik: ”Anmälan mot Uppsala universitet angående byte av huvudhandledare för 

doktorand …” för Universitetskanslersämbetet, beslut 20 juni 2017. 

 

24. Den mindre bemedlade arbetarbefolkningen i … 

Madeleine Bonow och Ingvar Svanberg: ”Karpfiskarnas tillbakagång i svenskt kosthåll”, Södertörns 

högskola, 2013.  

 

25. Dansare måste träna sig i kroppsmedvetenhet och … 

Hanna Poikonen: ”En dansares hjarna utvecklas pa ett unikt satt”, Helsingfors universitet, 2017-08-30.    

 

26. Senvuxen gran har täta årsringar och är rik på kåda, vilket … 
Lotta Silfverbrand: ”Gammaldags hantverk: Så bygger du en egen gärdesgård” i Land, 2016-06-02, 

27. I svensk debatt har förslag om medborgarlön med få undantag … 

Simon Birnbaum: ”Basinkomst – ett instrument för rättvisa och hållbarhet?” för Ekonomisk debatt, nr 

6/2013. 

 

28. Fyndet av människoben ger en sällsynt ögonblicksbild … 

Fredrik Hallgren: ”De döda i Motala träder fram” i Populär Arkeologi, 2018-02-15.  

29. Kroppen har både ett yttre och ett inre infektionsförsvar … 

Gunnel Bjerneroth Lindström: ”Blodet och immunförsvaret” för 1177 Vårdguiden, 2005-11-28. 

 

30. Efter det att afroamerikanen Michael Brown sköts till döds … 

Sanna Torén Björling: ”Jubel över oväntat åtalsbeslut – men misstron är ännu stor” i DN, 2015-05-03. 

 

 



VERBAL DEL 2 
LÄS – kort text 

40 
Pär Hansson: Vi plockar bär i civilisationen. Stockholm, Norstedts (2012).  

  

LÄS – långa texter 
 

 

Långsammare 
Björn Hammarfelt: ”Långsamhetens lockelse i den jäktade akademin” i Tidskriften Respons, nr 6/2016. 

 

Klok som en flöjtkråka 
Torgny Nordin: ”I huvudet på en härmande flöjtkråka” i Svenska Dagbladet, 2017-02-03 

 

 

MEK 
 
21. De allra flesta som insjuknar i influensa och som inte … 

Sofia Österström: ”Så undviker du att bli smittad av influensan” i Dagens Nyheter, 2017-10-11. 

22. I Vetenskapsrådets rapport Forskningsbasering av … 

Mona Holmqvist, Balli Lelinge & Jonas Alwall: Skydda la rarna och la t dem forska fo r en ba ttre 

arbetsmiljo ” i Lärarnas tidning, 2018-02-07) 

 

23. Under 1700-talet började adeln ____ monumentala … 

Pernilla Lindstro m: ”Tra dga rdshistoria och kulturva xter” i Västerbotten, nr 2/ 2013  

 

24. Valet av betong som byggmaterial är så självklart … 

Per Liljas: ”Den ohållbara cementen” i Sveriges Natur, 2018-06-14. 

 

25. En smärtlindring som gör hästens smärta ____ 
Linda Perttula: ”Bedo mning av sma rta hos ha st pa  djursjukhus” i Sveriges Veterinärtidning, nr 2/2017 

 

26. Genom historien har skvaller inte sällan behandlats … 

Anders Svensson: ”Kvinnor och ma n skvallrar inte om samma saker” i Språktidningen, 2018-05-31. 

 

27. När man diskuterar betydelsen av att läsa skönlitteratur … 

Maria Lannvik Durega rd: ”Fokus pa  nytta tar ka l pa  la sningen” i Alfa, nr 2/2014. 

 

28. Vad enskilda personers insatser ger för ____ i form av … 

Simon Birnbaum: ”Basinkomst – ett instrument fo r ra ttvisa …” i Ekonomisk debatt, nr 6/2013. 

 

29. Tonläget i regionen har ____ och många oroar sig nu för … 

Ebba Thorne us: ”Experten om Saudiarabien: Ett uttryck för desperation” i Aftonbladet, 2017-11-08. 

 

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

Osignerat: ”Hyra i andra hand: Fo rutsa ttningar” fo r Hyresna mnden, 2015-06-17. 




