
Högskoleprovet 
Provpass 5
• Alla	svar	ska	föras	in	i	svarshäftet	inom	provtiden.
• Markera	dina	svar	tydligt	i	svarshäftet.
• Du	får	använda	provhäftet	som	kladdpapper.
• Om	du	inte	kan	lösa	en	uppgift,	försök	då	att	bedöma	vilket	svarsförslag

som	verkar	mest	rimligt.
• Du	får	inget	poängavdrag	om	du	svarar	fel.
• På	nästa	sida	börjar	provet,	som	innehåller	40	uppgifter.
• Provtiden	är	55 minuter.

Verbal del
Detta	provhäfte	består	av	fyra	olika	delprov.	Dessa	är	ORD	(ordförståelse),	
LÄS	(svensk	läsförståelse),	MEK	(meningskomplettering)	och	ELF	(engelsk	
läsförståelse).	Anvisningar	och	exempeluppgifter	finner	du	i	ett	separat	häfte.

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

ORD 10 1–10 3	minuter

LÄS 10 11–20 22	minuter

MEK 10 21–30 8	minuter

ELF 10 31–40 22	minuter
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Börja inte med provet förrän provledaren säger till!

Svarshäftesnummer

Tillstånd	har	inhämtats	att	publicera	det	upphovsrättsligt	skyddade	material	som	ingår	i	detta	prov.
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2. beskaffenhet

A slitstyrka

B intelligens

C uppsättning egenskaper

D pålitlighet

E motståndskraft

1. asymmetrisk

A föränderlig

B olikformig

C avvikande

D missformad

E oförenlig

4. haiku

A tibetansk strupsång

B orientalisk solodans

C japansk diktform

D karibisk segelfarkost

E västafrikansk trumma

3. tunnsått

A svagt

B förminskande

C glest

D intetsägande

E ojämnt

6. fontanell

A befruktad äggcell

B del av struphuvud

C salivutsöndrande körtel

D mjukt ställe mellan skallben

E skada på synnerv

5. generalisera

A nyansera

B förenkla

C överdriva

D förtala

E tillämpa

8. anspråkslös

A utfattig

B förstummad

C obildad

D förminskad

E blygsam

7. okvädingsord

A slagord

B dialektord

C skällsord

D nonsensord

E slangord

9. kommod

A odlingsbänk

B kräldjur

C förrådsbyggnad

D ytterplagg

E badrumsmöbel

10. utmäta

A ta i beslag

B kritiskt granska

C portionera ut

D värdesätta

E jämföra sig med

– 2 –

delprov ord – ordförståelse
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delprov läs – läsförståelse

Lärares språkbruk
Alla verkar numera överens om att det är läraren som är 
avgörande för om eleverna lär sig något eller inte. Men 
hur? Och på vilket sätt? Här blir det genast komplicerat. 
I Väl valda ord – hur vårt språk påverkar barns lärande 
av Peter H. Johnston och i Få det att fastna av Shanna 
Schwartz ges några tänkbara svar på de svåra frågorna.

Peter H. Johnston är professor i pedagogik. Han under-
söker hur lärare använder språket när de kommunicerar 
med eleverna, och det visar sig att skillnaderna är stora. 
I många klassrum styr läraren samtalen, och frågorna till 
eleverna är slutna och kontrollerande. Men i andra klass-
rum bjuder läraren in till diskussion med öppna frågor 
och använder språket för att stödja, snarare än kontrollera. 
Johnston ger flera exempel på ett stödjande språkbruk: 
”Hur gjorde du för att komma på det?” eller ”Jag ser att 
du vet hur man stavar början av det ordet.” Lärarens ordval 
speglar en människosyn.

Även elevens självbild kan påverkas av läraren. ”Språk 
är en handling, precis som att slå någon med en käpp”, 
menar Johnston. Får någon mycket negativ feedback sät-
ter det sina spår. 

Även Shanna Schwartz behandlar språkets betydelse. 
Hon har lång erfarenhet av att arbeta med lärare och rek-
torer för att utveckla barns skrivande. I Få det att fastna 
lägger hon fram några enkla antaganden om vad lärare bör 
göra för att eleverna ska lära sig.

Barn lär sig när de är redo att göra det. Läraren måste 
uppfatta vad eleven kan göra med rätt hjälpmedel och 
stöd. Blicken bör alltid riktas framåt, mot det som ska 
utvecklas, och inte bakåt. Engagemang är också avgö-
rande. Barn utvecklar kunskaper när de är engagerade i det 
egna lärandet. Därför måste läraren få och behålla deras 

uppmärksamhet. Ett sätt att göra det är genom berättel-
ser. ”Det var en gång ...” är ett grepp som faktiskt fortfa-
rande får de flesta att lyssna. Även upprepning är viktigt. 
En lektions struktur måste repeteras många gånger, så att 
eleverna lär sig undervisningens rytm. Och för att skapa 
mening och sammanhang måste syftet med aktiviteterna 
i klassrummet hela tiden uppmärksammas.

Både Väl valda ord och Få det att fastna behandlar läs- 
och skrivinlärning, och fokus ligger på elever i de yngre 
åldrarna. Men böckerna är läsvärda även för lärare som 
undervisar äldre elever. Alla konkreta exempel synliggör 
på ett tydligt sätt hur lärarens språkbruk bottnar i en kun-
skaps- och människosyn. Som lärare skadar det inte att 
höja blicken från åtgärdsprogram och ämneskonferenser 
och påminna sig om det ibland.

Johnston och Schwartz kommer fram till likartade slut-
satser om vad lärare gör för att åstadkomma lärande: det 
handlar om förmågan att skapa en respektfull inlärnings-
miljö, och språket är nyckeln för att göra det. 

Visst är det bra att lärarens betydelse uppmärksammas i 
både forskning och debatt. Men de senare årens förskjut-
ning, från att placera läraren långt ut i kulissen i lärandets 
drama till mitt på scenen, är inte utan problem. Lärare 
kan göra skillnad. Men elever är inte några oskrivna blad. 
De ingår i fler sammanhang än klassrummets, och skolan 
är en del av samhället. Johnston snuddar bara vid det och 
Schwartz berör det inte alls. Men när lärare och forskare 
diskuterar vad som sker i klassrummet borde det ändå fin-
nas med i analysen, annars kan det leda fel.

Christoffer Dahlin

Uppgifter

11. Vad kan man utläsa av texten, när det gäller 
den förändrade synen på lärarens roll?

A Att läraren förväntas syssla alltmer med upp-
gifter utanför själva lärandet.

B Att läraren allt oftare förväntas stå i centrum  
för hela lärandeprocessen. 

C Att läraren förväntas ha en alltmer styrande och 
reglerande roll i klassrummet. 

D Att läraren allt oftare förväntas använda språket 
utifrån en förnyad människosyn. 

12. Vilken kritik riktar textförfattaren mot 
Johnstons och Schwartz böcker?

A De betonar i alltför hög grad det talade språket.

B De bortser från elevernas upplevelse av under-
visningen.

C De tar inte tillräcklig hänsyn till lärarnas mins-
kade status i skolan.

D De behandlar klassrumssituationen som om den 
vore skild från resten av världen.

Reg 18A verbal del 2.1.indd   3 2018-04-10   13:12:59



– 4 – – 5 –

läs

Yoldiahavet
”År 1858 deltog i fältarbetena såsom tillfälligt biträde den 
bekante, skarpsynte bergskonduktören L.J. Igelström och 
gjorde därvid ett mycket uppmärksammat fynd. Han 
påträffade nämligen i varvig lera straxt öster om bron vid 
Djurgårdsbrunn enligt det geologiska kartbladet, eller 
enligt en annan uppgift något östligare, vid Isbladskärret, 
några musselskal som enligt O. Torell befunnos tillhöra 
den högarktiska musslan Yoldia arctica, numera hänförd 
till släktet Portlandia.”

Så skrev Gerard De Geer i skriften Stockholmstraktens 
kvartärgeologi som utkom 1932. Detta fynd var ett bevis 
för att Östersjösänkan – för första gången sedan avsmält-
ningen av istäcket började för cirka 18 000 år sedan – hade 
haft en förbindelse med Västerhavet. En förbindelse som 
gjorde det möjligt för marina organismer att vandra in. 
Men låt oss inte gå händelserna i förväg.

Den stora tappningen av Baltiska issjön vid berget Bil-
lingen inträffade i samband med en mycket spännande tid- 
punkt i klimatutvecklingen efter den senaste nedisningen. 
Det var vid övergången från den kalla yngre dryas till den 
varma preboreal, för cirka 11 550 år sedan. Temperatur-
ökningen kan ha varit så stor som 12 grader på bara 50 år 
och detta påverkade naturligtvis det skandinaviska istäcket 
i Östersjösänkan på flera sätt. Det producerades mycket 
mer smältvatten från istäcket än tidigare, vilket var orsa-
ken till att en allt större volym vatten strömmade ut ur 
Östersjösänkan. Därför kunde inget saltvatten strömma 
in de första cirka 250 åren efter tappningen. Som en logisk 
följd av den ökande smältningen kom också isens front att 
dra sig tillbaka norrut mycket snabbare än tidigare.

I samband med denna stora tappning och sänkning 
av Baltiska issjöns yta med 25 meter kom så mycket som 
uppemot 70 000 km2 nytt land att skapas och Baltiska 
issjön övergick i Yoldiahavet. De tidigare sjöbottnarna 
hade mycket instabila sediment. Genom våg- och ström-
verkan återsedimenterade de på Yoldiahavets bottnar till-
sammans med det material som fördes ut med smältvatten 
från istäcket. Sammantaget innebar detta att tjockleken på 
de glaciala lervarv som avsattes blev mycket större i tidig 
preboreal tid än under yngre dryas.

Den nya låga nivån i Yoldiahavet omedelbart efter tapp-
ningen innebar stora förändringar för södra Östersjön. 
Bland annat torrlades det forna utloppet i Öresund och   
istället kom en bred landbrygga att bildas mellan Sverige 
och Danmark. De stora danska öarna kom att bilda en 
sammanhängande landmassa som var förbunden med 
Tyskland. Bornholm var förbundet med tyska fastlandet 
via en landbrygga och den tyska och polska kustlinjen var 

belägen betydligt längre norrut än idag. I Arkona, Born-
holmsbassängen och i Hanöbukten var strandlinjen vid 
denna tid belägen på en nivå som idag motsvarar cirka  
35 till 50 meters djup. I Hanöbukten finns till och med 
stubbar på havsbotten av tallar som vuxit på dessa låga 
nivåer.

För cirka 11 300 år sedan strömmade äntligen saltvatten 
från Västerhavet in i Östersjösänkan under en period av 
cirka 200 år. Att det skedde just då kan ha minst två förkla-
ringar. För det första så hade den fortsatta avsmältningen 
av inlandsisen gjort att passagen genom sunden i Närke 
blivit bredare, vilket naturligtvis underlättade inflödet av 
saltvatten. För det andra sammanföll denna period med 
en liten tillbakagång i klimatet vilket nu blivit betydligt 
varmare sedan tappningen av Baltiska issjön. Denna tem-
peratursänkning, refererad till som den preboreala oscil-
lationen, kan i sin tur ha resulterat i att mängden smält-
vatten från inlandsisen minskade. Detta gjorde det möjligt 
för saltvatten från Västerhavet att tränga in i Östersjö-
sänkan. Salthalten i Östersjön under denna fas av Yoldia-
havet gjorde att de glaciala leror som avsattes endast är 
svagt varviga eftersom lerpartiklar klumpar ihop sig när 
de avsätts i saltvattenmiljö.

Den näring som det inströmmande salta vattnet förde 
med sig gjorde att produktionen av växtplankton kom 
igång efter isavsmältningen. Detta syns som en liten 
ökning av halten organiskt kol i sedimenten. Det är först 
i leror från denna tid man finner fossila skal av musslor, 
musselkräftor och mikroskopiska djur- och växtplankton. 
Svarta band av monosulfider i sedimentet visar att döda 
bottnar också fanns i Yoldiahavet. En salthaltsskiktning 
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måste ha utvecklats som förhindrade vattenmassorna att 
blanda sig vertikalt, vilket ledde till syrebrist på bottnarna.

Andra exempel på fossilfynd i leror avsatta i Yoldia-
havet är till exempel ett nästan fullständigt skelett av en 
grönlandssäl i centrala Stockholm och en vikarsäl utanför 
Uppsala. Det finns även rapporter om fynd av en torsk-
fisk, troligen vitling, i ett lertag i Stockholmstrakten. Efter 
undersökningar av den fossila kiselalgsfloran vet vi idag att 
vid slutet av denna marina fas av Yoldiahavet, cirka 11 100 
år före nutid, var ytvattnet i hela bassängen svagt bräckt, 
ungefär som i dagens Bottniska viken.

I sediment som är 100 år yngre hittar vi inga spår av 
brackvattenfloran. Den fortsatta landhöjningen i Närke-
sunden ledde till att passagen till slut blev så smal och 
grund att inget saltvatten längre kunde tränga in vilket 
ledde till en utsötning av Yoldiahavet. I Vänerbassängen, 
som fortfarande var en del av Östersjösänkan, kan vi dock 
se spår efter marin påverkan under återstoden av Yoldia-
havets korta historia. Med tiden blev dock passagerna 
via sunden i Närke så smala och grunda att Yoldiahavets 

yta började stiga i takt med landhöjningen i sunden. För 
10 700 år sedan syns de första tecknen på en höjning av 
strandlinjen i södra Östersjösänkan, och nästa stadium i 
Östersjöns utveckling börjar.

Yoldiahavet började alltså som en smältvattensjö de för-
sta cirka 250 åren efter tappningen av Baltiska issjön. Efter 
detta följde en cirka 250 år lång brackvattenfas. Havet 
avslutar sedan sin historia som en sjö de sista cirka 300 
åren. Trots att detta cirka 800 år långa stadium i Öster-
sjöns utveckling till största delen kännetecknas av söt-
vatten så har den något ologiska historiska indelningen av 
Östersjöstadierna, med ordleden -sjö och -hav, behållits. 
Det är trots allt kanske inte helt orättfärdigt, då den korta 
tiden som saltvatten strömmade in i Yoldiahavet uppen-
barligen har varit viktig för utvecklingen av biologiskt liv 
i Östersjön.

Thomas Andrén

Baltiska issjön = Östersjöns första stadium efter is- 
avsmältningen

Uppgifter

13. Vilken omständighet tydde L.J. Igelströms 
musselfynd 1858 på, enligt texten?

A Att trakten under en längre period hade varit 
utsatt för en kraftig temperatursänkning.

B Att trakten bara tillfälligt hade legat under 
istäcket.

C Att trakten under en period hade stått under 
salthaltigt vatten.

D Att trakten hade legat under is i minst 18 000 år.

14. Vad var, av texten att döma, orsaken till 
Yoldiahavets uppkomst?

A Ett varmare klimat.

B Kraftig landhöjning.

C Ett kallare klimat.

D Skiktade vattenmassor.

15. Vad syftar textförfattaren på när han 
skriver att den historiska indelningen av 
Östersjöstadierna är ologisk?

A Periodernas tidsindelning.

B Periodernas ordningsföljd.

C Periodernas betydelse.

D Periodernas namn.

16. Hur kan man, utifrån hur det beskrivs i 
texten, bäst karakterisera Yoldiahavet?

A Som en smart genväg i den marinbiologiska 
historien.

B Som ett plötsligt språng från salt- till sötvatten.

C Som ett slumpartat avbrott i istäckets tillbaka-
bildning.

D Som en intressant parentes i Östersjöns 
utveckling.
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Kollektiva minnen
Under den franske historikern Pierre Noras ledning 
utgavs mellan 1984 och 1992 sju volymer i Frankrike med 
huvudtiteln Les Lieux de mémoire (”minnets platser”). De  
närmare 120 bidragsgivarna analyserade med utgångs-
punkt i sina respektive discipliner – historia, litteratur-
vetenskap, statskunskap och sociologi – platser, personer, 
symboler samt de minnen och den glömska som är förknip-
pade med dem. Den övergripande målsättningen var att 
under rubrikerna ”La République”, ”La Nation” och ”Les 
France” diskutera dels sambanden mellan den nationella 
identiteten och det kollektiva minnet, dels framväxten av 
vad Nora och hans kolleger kallar ”minnesnationen”. 

Även om det endast var den franska nationella  
identiteten som behandlades bidrog det okonventionella 
upplägget till att väcka intresse för Les Lieux de mémoire 
långt utanför landets gränser, främst i USA där forsk-
ning kring nationella identiteter och deras samband med 
kollektiva minnen varit på stark frammarsch de senaste 
årtiondena. Detta intresse har resulterat i att litteratur-
vetaren Lawrence D. Kritzman i samarbete med Nora 
valt ut närmare hälften av bidragen till en engelskspråkig 
utgåva. De tre volymerna av Realms of Memory har fått 
var sitt övergripande tema: konflikter och motsättningar, 
traditioner samt symboler. Bland annat analyseras den 
franska nationalflaggan, den galliska tuppen, det fran-
ska hovet och språket, den franska geografin, Lascaux,  
Louvren, Versailles, Eiffeltornet, Pantheon, Verdun, 
Jeanne d’Arc, Descartes och cykeltävlingen Tour de France. 
Alla är de exempel på representationer som är centrala för 
nationella, kollektiva minnen i Frankrike. De undersöks 
med hjälp av skönlitteratur, läroböcker, fotografier, folk- 
danser, gatunamn, astronomi, katedraler, monument, 
målningar, skämtteckningar, serier och reklam. 

Författarkollektivet utgår från att begreppet minnes-
plats rymmer tre dimensioner: en konkret i vilken minnet 
placeras in i tid och rum, en symbolisk där minnesplatsen i 
sig blir till ett minne över det förflutna samt en funktionell 
som till exempel kan komma till uttryck i ett testamente 
eller i en veteranförening. Det betonas att de tre dimen-
sionerna inte kan analyseras var för sig – de samexisterar 
alltid. Med tanke på spännvidden och det stora antalet 
artiklar i Realms of Memory varierar det vilken dimension 
som betonas. Variationen till trots har alla bidragsgivare 
försökt göra konkreta tillämpningar av de perspektiv 
som dras upp av Nora i sammanlagt fem artiklar om det  
kollektiva minnets kännetecken.

Mot denna bakgrund har jag valt att koncentrera mig 
på Noras översiktsartiklar för att därigenom diskutera dels 

författarkollektivets utgångspunkter, dels begreppet kol-
lektivt minne. På så sätt är det även möjligt att placera in 
Nora och hans medarbetare i den kollektiva minnesforsk-
ningens historiografi.

Några av de tidigaste och viktigaste insatserna inom 
forskningen kring historia och identitet samt kollek-
tiva minnen och mentaliteter utfördes i Frankrike. Nora 
betonar detta arv. Benämningen ”minnesplatser”, ”lieux 
de mémoire”, myntades av den kollektiva minnesforsk-
ningens pionjärforskare, den franske sociologen Maurice 
Halbwachs. Hans undersökningar om den sociala grup-
pens betydelse för kollektiv minnesbildning, som han 
skrev under mellankrigstiden, föll i glömska efter hans 
död i koncentrationslägret Buchenwald 1945 men har 
sedan 1970-talet blivit föremål för ett förnyat intresse. 
Halbwachs underströk platsens och geografins betydelse. 
I rummet finns tidlösa och stabila kvaliteter som kunde 
samla grupper och deras minnen, menade han. Även Nora  
betonar platsens betydelse och framför allt de symboliska 
innebörder som minnesplatserna tilldelas, men intresse-
rar sig i högre grad än Halbwachs för hur de kollektiva 
minnena vidareförmedlas mellan skilda grupper och gene-
rationer. Då de undersöker de kollektiva minnenas för-
måga till förändring och anpassning till nya symboliska 
representationer betonar de en i forskningen tidigare ofta 
förbisedd aspekt, som är av stor betydelse vid nationell 
identitetsbildning.

Det är inte bara i anslutning till betoningen av  
platsen som en jämförelse med Halbwachs är relevant. 
Såväl Halbwachs som Nora gör en skarp distinktion mel-
lan historia och minne. Den förstnämnde menade att de 
gemensamma minnena är utsatta för inflytelserika socio-
politiska krafter. De som företräder dessa krafter gör stän-
diga och svåremotståndliga försök att förändra det kollek-
tiva minnet så att det skall passa dagsaktuella behov. Enligt 
Halbwachs tidstypiska tolkning är däremot de professio-
nella historikerna inte mottagliga för dylika behov. De kan  
i stället bidra med objektiv och sann kunskap om det för-
flutna. Nora kommer fram till en liknande slutsats. Veten-
skaplig historia är en form av tidsmässig rekonstruktion av 
relationella sammanhang som kräver analytisk och kritisk 
skolning, medan minnet är associativt, känslomässigt och 
platsbundet.

Denna dikotomisering kan vara en fruktbar utgångs-
punkt för en utförligare undersökning av skillnaderna 
mellan historia och kollektivt minne, men den är sam-
tidigt problematisk. En skarp åtskillnad försvårar en ana-
lys av det ömsesidiga beroendet dem emellan. Det kol-
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lektiva minnet kan inte utformas hur som helst och inte 
heller få en ny utformning hur ofta som helst, eftersom 
det måste ta sin utgångspunkt i den historia som redan 
är dokumenterad. Även det omvända förhållandet gäller. 
I det kommunistiska Östeuropa fanns en kritik mot den 
tillrättalagda, statskontrollerade historien vid universite-
ten och skolorna. Då den uteslöt eller omtolkade centrala 
händelser hamnade den i motsatsposition till ett folkligt 
kollektivt minne. Med tiden ansåg allt fler att det kol-
lektiva minnet var detsamma som den sanna historien till 
skillnad från den variant som förmedlades av de regim-
trogna historikerna och läroboksförfattarna. Folkflertalets 
misstro mot den officiella historieskrivningen bidrog till 
att de kommunistiska regeringarnas legitimitetsanspråk 
försvagades.

Enligt Nora fanns det före den europeiska moderni-
seringsprocessen inte någon åtskillnad mellan historia 

och minne. Den moderna tidens jakt på minnen är ett 
kompensationsförsök för en förlust av en ”genuin minnes- 
miljö”. Genom denna uppvärdering av gångna tider an-
sluter sig Nora till en inflytelserik trend inom Annales-
skolan, vilken dessvärre bidragit till en nostalgisk beund-
ran för det förmoderna samhället och i motsvarande grad 
ett betydande ointresse för samtidshistoria.

Nora och hans kolleger har inte lyckats ringa in begrep-
pet kollektivt minne och ge det en klargörande defini-
tion. Det utesluter inte att deras arbete varit synnerligen 
betydelsefullt. Genom översättningen till engelska ges ett 
välkommet tillfälle att ta del av ett stort men hanterligt 
urval av en kollektiv minnesforskning som fortfarande är 
en viktig inspirationskälla.

Ulf Zander

Uppgifter

17. Vilket av följande uttrycker bäst det som 
texten benämner ”kollektivt minne”?

A Ett folks gemensamma och föränderliga föreställ-
ning om det förflutna.

B Summan av de individuella minnen som ännu inte 
dokumenterats i någon form.

C En teoretisk konstruktion som gör det möjligt 
att beskriva ett folks eller en nations historia.

D Den historia som kan återskapas genom veten-
skapssamhällets gemensamma forsknings- 
insatser.

18.  Hur förhåller sig Pierre Nora till de fran-
ska föregångarna inom forskningen om 
kollektivt minne, enligt recensenten?

A Han lovordar deras arbeten även om han anser 
att de är inaktuella.

B Han erkänner de teoretiska framstegen men är 
kritisk till den konkreta tillämpningen.

C Han framhåller deras inflytande och vidareut-
vecklar vissa av deras tankar.

D Han bejakar den tidigare forskningens resultat 
men är kritisk till slutsatserna. 

19. Enligt Pierre Nora rådde i det förmoderna 
samhället ingen skillnad mellan historia 
och minne. Vilket problem leder det syn-
sättet till, enligt recensenten?

A Att historievetenskapen vid den aktuella tiden 
framställs som tämligen outvecklad.

B Att det förflutna framhålls på bekostnad av 
samtidshistorien.

C Att miljön man minns och miljön man lever i  
inte uppfattas som samma sak. 

D Att det kollektiva minnet blir beroende av 
ständig historisk förändring.

20.  Vad understryker recensenten med exem-
plet från det kommunistiska Östeuropa?

A Att historieskrivningen ibland får styra det 
kollektiva minnet.

B Att det kollektiva minnet inte alltid överensstäm-
mer med verkligheten.

C  Att kollektivt minne och verklighet kan värderas 
olika i olika sociala grupper. 

D Att historieskrivningen kan förlora sin trovärdig-
het om den avviker från det kollektiva minnet.
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21. På senare år har oroväckande många svenska deckarballonger stigit mot skyn, full-
lastade med ohyggligheter. Berättelser om en ____ idyll där klassklyftor, egoism och 
ren ondska har ersatt det trygga folkhemmet.

A agiterad

B krackelerad

C simulerad

D traderad

22. Ofta kräver personer att deras partner ska förstå och helst stödja en viss linje innan 
de vågar följa den. Därigenom kan partnern, genom att låta bli att förstå, hindra perso-
nens utveckling. Men det är inte den andre som hindrar utvecklingen, utan personen 
själv, genom att ____ kontrollen över sitt liv. I gengäld får han eller hon någon att 
____, nämligen sin partner.

A tillskansa sig – hålla i handen

B ge akt på – dela ansvaret med

C experimentera med – förlita sig på

D frånhända sig – skylla på

23. Bland samerna var dödligheten i smittkoppor betydligt ____ än bland den övriga 
befolkningen. Detta berodde ____ på att befolkningen utsattes för färre exponerings-
tillfällen, dels på den inställning man hade till ____, nämligen att de gick att undkomma 
genom att man medvetet undvek situationer där smittorisk fanns.

A vanligare – antagligen – epidemier

B högre – oftast – bakterier

C lägre – dels – farsoter

D allvarligare – även – sjukdomar

24. Många lärare kan i dag vittna om hur de redan i förskoleklassen kan ____ elever som 
behöver stöd för att kunna lära sig grunderna och därmed senare kunna ____ skolans 
andra ämnen. Tyvärr saknar ofta lärarna resurser att sätta in stöd i ett tidigt skede.

A definiera – anpassa sig till

B identifiera – tillgodogöra sig

C negligera – få grepp om

D engagera – söka förståelse för

delprov mek – meningskomplettering
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25. Örnarna i området håller sig visserligen på ____ avstånd från varandra, men förefaller 
ändå samsas så länge det finns gott om mat.

A koncist

B flyktigt

C temporärt

D behörigt

26. Som medarbetare på denna tidning får jag många läsarmejl med ____ hur jag använder 
språket. Det är mestadels ganska trevligt, i alla fall när kommentarerna rör detaljer. 
Mer besvärande är de mejl vars innehåll kan ____ till frågan: ”Vad menar du egentli-
gen?” Detta är också Steven Pinkers käpphäst: klarhet!

A invändningar mot – komprimeras

B anvisningar om – konkluderas

C synpunkter på – konfirmeras

D korrigeringar av – komplimenteras

27. Olika forskningsstiftelser gör visserligen ____ insatser för att främja unga forskares 
villkor, men det kan aldrig ersätta universitetens ansvar.

A anspråkslösa

B godtyckliga

C berömvärda

D erbarmliga

28. Älvens ____ är ett eldorado för flyttande fåglar. Här skapar ____ och sedimentations-
processer kontinuerligt nytt, ____ land som stiger upp ur älvens vatten.

A utflöde – dränering – stenrikt

B slätter – översvämningar – naturskönt

C delta – landhöjning – jungfruligt

D stränder – utgrävningar – bördigt

MEK
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29. Det var inte min direkta tanke att skriva en artikel om det men absolut att ta reda på 
hur restaurangen fungerade, av ren nyfikenhet. Efter en vecka tog jag i alla fall kontakt 
med media. Jag var inte säker på att det var rätt att ____, men jag kände att jag måste 
stanna kvar för att få veta mer om missförhållandena.

A geocacha 

B wallraffa

C flashmobba

D plagiera

30. Man kan förmoda att Johans fritid även fortsättningsvis kommer att färgas av det som 
idag utgör hans ____ arbete. En inte helt ovanlig situation för folk som ____ ett djupt 
och engagerande specialintresse.

A ordinarie – när

B parallella – gör

C offentliga – drar

D artificiella – gror

MEK

– 11 –
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