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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  

var ungefär , m.ö.h. och det lägsta vattenståndet  ungefär 

, m.ö.h. Skillnaden mellan det högsta och det lägsta 

 vattenståndet var , meter (, – ,). 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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Socialtjänstens insatser för vård av barn och unga

Antalet barn och unga som år 2003 blev föremål för heldygnsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), uppdelat efter typ av insats och placeringsform samt ålder och kön.
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FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »

Uppgifter

1. Studera hur antalet 15–17-åringar som blev omedelbart omhändertagna enligt 
LVU var fördelat mellan de olika placeringsformerna. Hur många fl er place-
rades i hem med särskild tillsyn än i hem för vård eller boende som 
drivs av enskild?

A 112

B 138

C 156

D 160

E 167

2. Sammanlagt hur många barn och unga i åldern 10–21 år placerades 
i släktinghem inom ramen för SoL-vård, LVU-vård och omedelbart 
omhändertagande enligt LVU?

A 155

B 233

C 322

D 381

E 614
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Anställda vid nordiska industriföretag

Antalet anställda vid de 30 största svenska, norska, fi nska respektive danska industriföretagen 1974–1990, totalt samt fördelat 
på utländsk respektive inhemsk verksamhet.
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FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »

Uppgifter

3. Vilket cirkeldiagram visar fördelningen av det sammanlagda antalet 
anställda vid de fyra ländernas industriföretag 1975? 

   A    B   C

         D   E

4. Vilket av följande år avses?

 Det totala antalet anställda vid både de svenska och de fi nska industriföretagen 
hade minskat jämfört med närmast föregående år. Vid de norska industriföreta-
gen var antalet anställda inom utländsk verksamhet mindre än 25 000.

A 1977

B 1979

C 1981

D 1982

E 1987

S = Svenska företag
N = Norska företag
F = Finska företag
D = Danska företag
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Kostnader vid några lasarett 1957–60

Kostnad per patient och vårddag samt lönekostnadens del därav vid några lasarett i Norrbottens län 1957–60. Dessutom redovisas  
totalkostnaden per patient och år vid respektive lasarett. Kronor.
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FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »

Uppgifter

5. Hur lång var vårdtiden i genomsnitt för en patient vid Piteå lasarett 
1958?

A   3 dagar 

B   5 dagar 

C 10 dagar  

D 20 dagar 

E 30 dagar

 

6. Om man räknar bort lönekostnaden, hur stor var då kostnaden per 
patient och vårddag vid Luleå lasarett 1959?

A 18 kr

B 39 kr

C 57 kr

D 79 kr

E 97 kr
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Djur inom svenskt jordbruk

Antal nötkreatur, får, svin, höns och kycklingar inom svenskt jordbruk några år under perioden 1980–2001.
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Uppgifter

7. Hur stor andel av samtliga redovisade djur inom svenskt jordbruk 
1999 utgjordes av höns och kycklingar?

A 1/4

B 1/3

C 1/2

D 2/3

E 3/4

8. Med hur många procent hade antalet svin minskat 2001 jämfört med 
1980?

A 15 procent

B 30 procent

C 45 procent

D 60 procent

E 70 procent
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Höjentorps kungsgård

Kulturlämningar inom ägogränserna för Höjentorps kungsgård i Skaraborg 1996.

* recent = nutida
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FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »

Uppgifter

9. Hur lång är den del av 1996 års ägogräns som löper genom Skärva-
långens och Östersjöns vatten?

A 2,5 km

B 3,1 km

C 3,7 km

D 4,0 km

E 4,5 km

10. Hur stor areal omfattade djurgården år 1720?

A   0,6 km2

B   1,2 km2

C   3,9 km2

D   6,4 km2

E 12,3 km2
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Svenskregistrerade bilars tillverkningsländer 1930–1990

Antalet nyregistrerade personbilar i Sverige några år under perioden 1930–1990 procentuellt  
fördelat efter tillverkningsland. 
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FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »

Uppgifter

11. Studera skillnaden mellan antalet nyregistrerade personbilar från Japan och från 
Italien vart och ett av de redovisade åren under perioden 1975–1990. Hur stor 
var skillnaden i antal bilar det år då den var som störst?

A 10 000

B 20 000

C 30 000

D 40 000

E 50 000

12. Vilket år avses?

 Det totala antalet nyregistrerade bilar i Sverige var 100 000–200 000. De tysktill-
verkade personbilarna var ungefär lika många som de svensktillverkade.

A 1955

B 1960

C 1970

D 1975

E 1980
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Skador vid hem- och fritidsolycksfall

De fyra vanligaste typerna av personskador orsakade av hem- och fritidsolycksfall 
1999 bland män och kvinnor i olika åldersgrupper. Varje symbols placering anger 
skadans andel av det totala antalet skador i åldersgruppen orsakade av hem- och 
fritidsolycksfall. Procent.
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Uppgifter

13. I vilka åldersgrupper var den inbördes ordningen vad gäller förekom-
sten av de olika skadorna densamma för båda könen?

A 0–3 och 4–6 år

B 0–3 och 85+ år

C 7–12 och 13–19 år

D 13–19 och 20–44 år

E 75–84 och 85+ år

14. Hur vanliga var frakturer jämfört med distorsioner bland män i 
åldern 65–74 år?

A Hälften så vanliga

B Lika vanliga

C Dubbelt så vanliga

D Tre gånger så vanliga

E Fem gånger så vanliga

Det totala antalet personer med skada orsakad av hem- och 
fritidsolycksfall 1999 fördelat efter ålder och kön.

Diagrammen och tabellen är baserade 
på data som samlades in under 1999 vid 
följande sjukhus: Umeå universitetssjuk-
hus, Hudiksvalls sjukhus inklusive jour-
centralen vid Ljusdals sjukhus samt sjuk-
husen i Skövde, Lidköping, Falköping och 
Mariestad.
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Misshandelsbrott 1981–1999

Det totala antalet anmälda misshandelsbrott i Sverige för-
delat på olika kategorier av brottsoffer.

Det totala antalet anmälda misshandelsbrott i Sverige mot 
barn i åldern 7–14 år fördelat efter platsen för brottet samt 
relationen mellan offer och misstänkt.
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Uppgifter

15. Studera hur det totala antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 
7–14 år var fördelat 1997 avseende platsen för brottet samt relationen till den 
misstänkte förövaren. Vilket svarsförslag anger den procentuella fördel-
ningen av dessa brott?

 Inomhus  Utomhus Utomhus Inomhus
av bekant av bekant av obekant av obekant

A  35 %  30 %  25 %  10 %

B  45 %  22 %  20 %  13 %

C  48 %  25 %  21 %    6 %

D  56 %  20 %  16 %    8 %

E  61 %  25 %  10 %    4 %

16. Hur många fl er misshandelsbrott anmäldes totalt 1995 jämfört med 
1985?

A   5 000

B 10 000

C 20 000

D 30 000

E 35 000
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Årsmedeltemperaturer 1860–2001

Årsmedeltemperaturer (staplar), 10-årsmedeltemperaturer (tunn kurva) och 30-årsmedeltem-
peraturer (tjock kurva) i norra respektive södra Sverige 1860–2001. Årsmedeltemperaturernas 
staplar går uppåt eller nedåt beroende på förhållandet till medeltemperaturen för hela perioden 
1860–2001. Grader Celsius (°C).

Södra Sverige

Norra Sverige
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Uppgifter

17. Vilken var medeltemperaturen för norra Sverige under perioden 
1860–2001?

A –1°C

B –0,5°C

C 0°C

D 0,5°C

E 1°C

18. Hur stor var den största skillnaden i årsmedeltemperatur i södra 
Sverige mellan två på varandra följande år?

A 1,5°C

B 2°C

C 2,5°C

D 3°C

E 3,5°C
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Uppvärmning av småhus

Småhus i Sverige 1998 uppdelade 
efter byggår. Antal i tusental.

Småhus i Sverige 1998 procentuellt fördelade efter energislag för uppvärmning. Fördelningen anges dels 
för samtliga småhus, dels för småhus byggda under åtta olika tidsperioder.

1940 och tidigare 1941–1960 1961–1970

1971–1975 1976–1980 1981–1985

1986–1990 1991 och senare

Samtliga småhus

Enbart el

 Enbart olja 

Olja och ved

El, olja och ved

El och olja

El och ved

Enbart ved
Berg- /jord- /sjövärme-
pump/fjärrvärme
Annat
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PROVET ÄR SLUT. FINNS TID ÖVER, 
KONTROLLERA DINA SVAR.

Uppgifter

19. Hur stor andel av samtliga småhus 1998 var byggda 1960 eller 
tidigare?

A 20 procent

B 25 procent

C 35 procent

D 45 procent

E 50 procent

20. Under vilken tidsperiod byggdes fl est av de småhus som år 1998 
värmdes upp med enbart el?

A       –1940

B 1976–1980

C 1981–1985

D 1986–1990

E 1991–




