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2009-03-28

Block 5

Högskoleprovet
Svarshäfte nr.

Delprovet innehåller 20 uppgifter.

På nästa sida börjar provet som innehåller 20 uppgifter.
Provtiden är 50 minuter. 

BÖRJA INTE MED PROVET FÖRRÄN PROVLEDAREN SÄGER TILL.

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

Anvisningar
Provet innehåller diagram, tabeller, kartor och andra grafi ska framställningar. Materia-
let är hämtat från olika källor. Eftersom det lyfts ut ur sitt ursprungliga sammanhang, 
har vissa tillägg ibland gjorts för att förklara en del begrepp och förhållanden.

Uppgifterna ska lösas med hjälp av den information som fi nns på respektive uppslag. 
Till varje uppgift fi nns det fem svarsförslag. Välj det som bäst besvarar frågan.

Övningsexempel

Det högsta vattenståndet som uppmättes i Mälaren 1996 
var ungefär 0,55 m.ö.h. och det lägsta vattenståndet  ungefär 
0,21 m.ö.h. Skillnaden mellan det högsta och det lägsta 
 vattenståndet var 0,34 meter (0,55 – 0,21). Rätt svar blir 
alltså C, det svarsförslag som bäst besvarar frågan.

Studera det högsta och det lägsta vattenstånd som 
uppmättes i Mälaren under 1996. Hur stor var 
skillnaden?

A  0,20 m 
B  0,30 m 
C  0,35 m 
D  0,45 m 
E  0,55 m

Alla svar ska föras in i svarshäftet. Det ska ske inom provtiden. 
Markera tydligt. 
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.
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Öring i Bågedeforsen

År 1955 byggdes en regleringsdamm i Bågedeforsen i Ångermanälven. För att möjliggöra fortsatt 
fi skvandring förbi dammbyggnaden byggdes en fi sktrappa vid dammen. År 1974 uppfördes ett 
kraftverk i samma fors, vilket innebar att vattnet leddes om. Detta medförde minskad vatten-
framrinning i forsfåran och ändrade förhållanden för öringens lekvandring, vilket i sin tur innebar 
att öringens vandring genom fi sktrappan höll på att upphöra. För att även i fortsättningen kunna 
kontrollera öringens lekvandring upprättades 1981 en fi skspärr i forsens nedre del.

Antal fångade öringar i Bågedeforsens fi skspärr under perioden 1981–1999.

Maxvikt och medelvikt för öringar fångade i Bågedeforsens fi sktrappa 1955–1958, 1965 
och 1974–1980 samt i fi skspärren 1981–1999. Kilogram.
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Uppgifter

1. Hur stor var skillnaden mellan maxvikt och medelvikt för öring fångad i 
Bågedeforsen det år då skillnaden var som störst respektive som minst?

A 4,2 kg respektive 1,3 kg

B 4,2 kg respektive 3,0 kg

C 6,5 kg respektive 2,0 kg

D 6,5 kg respektive 3,0 kg

E 8,7 kg respektive 2,0 kg

2. Vad var den sammanlagda vikten för öringarna som fångades i Bågede-
forsens fi skspärr 1986?

A 120 kg

B 380 kg

C 510 kg

D 640 kg

E 760 kg
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Antalet personer med förtidspension eller sjukbidrag 1993–2001 uppdelat 
efter ålder.

Antalet nybeviljade förtidspensioner och sjukbidrag 1980–2001 uppdelat efter 
pensions-/bidragstagarnas ålder.

Man kan ha rätt till förtidspension om man är 16–64 år och ens arbetsförmåga är varaktigt nedsatt 
med minst en fjärdedel. Man kan ha rätt till sjukbidrag om man är 16–64 år och ens arbetsförmåga är 
tillfälligt nedsatt med minst en fjärdedel. Sjukbidraget är lika stort som förtidspensionen men däremot 
tidsbegränsat.

Förtidspension och sjukbidrag
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Uppgifter

3. Jämför 2001 med 1993 avseende antalet 55–59-åringar med förtidspension 
eller sjukbidrag. Med hur mycket hade antalet ökat?

A   2 000 

B   5 000 

C 10 000 

D 15 000 

E 20 000

4. Hur stort var antalet nybeviljade förtidspensioner och sjukbidrag 
2001?

A   14 000 

B   43 000 

C   57 000 

D  135 000 

E 450 000
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Nettotillförsel och användning av el i Sverige åren 1994–2003. Gigawattimmar (GWh).

Tillförsel och användning av el
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Uppgifter

5. Hur många av åren ökade såväl elimporten som elexporten 
jämfört med närmast föregående år?

A   1

B   2

C   5

D   6

E 11

6. Hur stor var produktionen av el inom landet jämfört med använd-
ningen av el inom landet sammanlagt under perioden 2000–2003?

A Produktionen var 15 000 GWh mindre än användningen.

B Produktionen var 10 000 GWh mindre än användningen.

C Produktionen var lika stor som användningen.

D Produktionen var 10 000 GWh större än användningen.

E Produktionen var 15 000 GWh större än användningen.
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Barnhälsa och BNP i världen

Antalet barn som levde vid 5 års ålder per 1 000 födda och BNP per capita (i US-dollar) i ett antal länder i världen 2001. 
Värdena avläses i mitten av respektive lands cirkel. För Sverige anges värden även för åren 1895, 1918 och 1950. Dessutom 
anges ländernas folkmängd år 2001. Logaritmisk skala.
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FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »

Uppgifter

7.  Studera dödligheten före 5 års ålder i olika länder 2001. I hur många 
länder var dödligheten högre än 50 per 1 000 födda?

A   4

B 17

C 19

D 21

E 38

8. Vilket svarsförslag redovisar Sveriges BNP per capita i US-dollar de 
fyra åren 1895, 1918, 1950 och 2001?

 1895 1918  1950    2001

A   640   890    970 24 000

B   640 1 030   2 800      996

C   640 1 030 2 800 24 000

D   820    890    970      996

E   820 890 2 800 24 000
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Andel kvinnor och män samt deras genomsnittliga månadslön 2002 i några yrkes-
grupper med krav på högskoleutbildning. Procent och kronor.

Andel kvinnor och män samt deras genomsnittliga månadslön 2002 i några yrkes-
grupper utan krav på högskoleutbildning. Procent och kronor.

Yrkesgrupper och löner
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Genomsnittlig månadslön 2002 inom några yrkesgrupper fördelade efter ålder. Kronor.

Uppgifter

9. För vilken av följande yrkesgrupper gällde att den bestod till 
mindre än en tiondel av kvinnor och att männens genomsnittliga 
månadslön var cirka 3 000 kr högre än kvinnornas?

 A Civilingenjörer, arkitekter m.fl .

 B Ingenjörer och tekniker

 C Fordonsförare

 D Byggnadshantverkare

 E Maskin- och motorreparatörer

10. På en skola arbetar 156 grundskollärare. Hur många av dessa är män, 
förutsatt att könsfördelningen bland lärarna på skolan är den-
samma som i den redovisade statistiken?

 A   25

 B   39

 C   56

 D   75

 E 112

 

©Högskoleverket



– 12 –

Antal barn födda 1986–2002 som enbart ammades, delvis ammades 
respektive ej ammades vid två och sex månaders ålder samt antalet 
barn för vilka sådana uppgifter saknas (ej bedömbara).

Amning i Sverige

Två månaders ålder

Sex månaders ålder
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Andelen barn födda 2002 som ammades vid sex månaders ålder, i riket totalt samt i respek-
tive län. Procent.

Uppgifter

11. Vilken årskull avses?

 Barnen som vid sex månaders ålder delvis ammades var färre än de som 
enbart ammades men fl er än de som ej blev ammade. Barnen som vid två 
månaders ålder enbart ammades var fl er än 75 000.

A Födda 1989

B Födda 1992

C Födda 1994

D Födda 1996

E Födda 1998

12. För Skåne län fi nns uppgifter om att 8 116 barn födda 2002 ammades vid sex 
månaders ålder. Hur många av dessa barn blev enbart ammade?

A 2 500

B 2 900

C 3 100

D 3 700

E 5 400
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Total mängd kemiskt bekämpningsmedel som såldes i Sverige år 2000, procentuellt fördelad på 
användningssektorer. 

Total mängd kemiskt bekämpningsmedel som såldes till sektorn Hushåll i Sverige år 2000, 
procentuellt fördelad på typer av bekämpningsmedel. 

Kemiskt bekämpningsmedel

Jordbruk 19,4%

Hushåll 3,9%

Skogsbruk 0,2%

Industri 75,8%

Frukt och trädgård 0,7%

Totalt: 8 526 ton

Ogräsbekämpningsmedel 74,1%

Antifoulingmedel 3,3%Träskyddsmedel 5,5%

Avskräckningsmedel 2,8%

Saneringsmedel 11,6%

Myggmedel 1,3%
Insektsbekämpningsmedel
(ej myggmedel) 1,4%

Totalt: 333 ton
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Uppgifter

13. Hur många fl er ton kemiskt bekämpningsmedel såldes till sektorn 
Jordbruk än till sektorn Frukt och trädgård?

A      60

B    160

C    600

D 1 000

E 1 600

14.  Hur stor andel av den totala sålda mängden kemiskt bekämpnings-
medel utgjordes av ogräsbekämpningsmedel som såldes till sek-
torn Hushåll?

A   2,9 procent

B   3,9 procent

C 39,1 procent

D 70,2 procent

E 74,1 procent
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Markanvändning och arkeologiska fynd 
i Skinnarbacken och Persbo
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Uppgifter

15. Hur lång är den beskrivna sträckan?

 Utgå från höjdangivelsen 41,47 och följ den närmast belägna vägen norrut till 
vägkorsningen. Följ denna korsande väg i nordostlig riktning fram till Gamla 
vägen. Följ sedan Gamla vägen till den nordligast belägna infarten till Skinnar-
backen.

A 160 meter

B 240 meter

C 380 meter

D 470 meter

E 530 meter

16. Förbind höjdangivelserna 37,26 och 38,36 med den högsta angivna höjden på 
kartan så att de tre punkterna bildar hörn i ett triangelformat område. Hur 
stor area har området?

A      600 m2

B   9 000 m2

C 17 000 m2

D 34 000 m2

E 42 000 m2

a: Åker i bruk
b: Igenväxande åker
c: Lövträd
d: Barrträd
e: Skarp brant respektive sluttning
f: Vallar av bruten och sprängd sten 

uppkastade vid dräneringsarbeten

     Provgropar (ej skalenliga)
     Höjdangivelser enligt höjd-

system 1900 (siffror med två
decimaler).

Skinnarbacken:
1. Fyndplats 1933.
2. F.d. potatisåker, nu betesmark. 
 Krukskärvor funna i samband med  
 odling.
3. Fyndplats för gropornerad krukskärva.
4. Fyndplats för dubbeleggad yxa.
5. ”Ömansbacken”, f.d. åker, sandig jord.
6. F.d. åker, nu betesmark. Inga krukskär- 
 vor funna i samband med odling.
7. Blockrik sänka, troligen gammal åfåra.
     

Persbo:
8. Kulturlagrets utbredning (streckad  
 linje) och ”hyddan” (kryss).
9. Krukskärvor konstaterade i pota- 

tisåker och trädgårdsland vid 
fornminnesinventering 1979.

Övrigt:
10. Nya vägen till Sotmyra och Fross- 
 arbo, byggd 1967–1968.
11. Gamla vägen.
12. Spår av vattenkvarn i ån.
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Antalet anställda inom barnomsorgen den 31 december 1997 fördelat på personalkategorier och län.

Personal inom barnomsorgen
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Uppgifter

17. Identifi era de fem län som hade det största antalet övrig personal i daghem. 
Hur många män fanns inom denna personalkategori sammanlagt i 
dessa fem län?

A    660

B    710 

C    730 

D     840 

E 1 500

18. Studera statistiken för hela riket. Hur stor andel utgjorde kvinnorna av 
den personalkategori som hade fl est anställda män?

A 75 procent

B 80 procent

C 85 procent

D 90 procent

E 95 procent
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Exporterad kvantitet och exportvärde av plank och bräder 
samt årslön för försågare åren 1871–1880 i Sundsvallsdistriktet. 
Index 100 = värdet år 1871.

Sågverksindustrin i Sundsvallsdistriktet 1871–1880

Exporterad kvantitet

Index 100 = 64 802 stds

1 standard (std) = 4,672 kubikmeter

Exportvärde

Index 100 = 5 786 828 kr

Årslön för försågare
Index 100 = 743 kr

Index

År
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PROVET ÄR SLUT. FINNS TID ÖVER, 
KONTROLLERA DINA SVAR.

Uppgifter

19. Hur många kubikmeter plank och bräder exporterades 1880?

A  100 000

B  300 000

C  500 000

D  1 000 000

E  50 000 000

20. Med hur många procent ökade exportvärdet från 1873 till 1874?

A 25 procent

B 35 procent

C 45 procent

D 60 procent

E 75 procent
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