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ORD – Ordförståelse

2. undermålig

A förtryckt

B inställsam

C ĨƂƌƐŝŬƟŐ

D ďƌŝƐƞćůůŝŐ

E förstummad

1. kandelaber

A soppskål

B ĨĞƐƩĊŐ

C bakverk

D kyrkorum

E ljusstake

4. exponera

A överdriva

B ƵƚƐćƩĂ

C företräda

D utarma

E ƂǀĞƌůćŐŐĂ

3. feromoner

A ƐŵĂŬƐćƩĂƌĞ

B nässeldjur

C ƐůŝŶŐĞƌǀćǆƚĞƌ

D ŶćƌŝŶŐƐƉƌĞƉĂƌĂƚ

E ĚŽŌćŵŶĞŶ

6. habil

A ĚƵŐůŝŐ

B modern

C ĂƌƟŐ

D ůĊŶŐƐĂŵ

E ĨĂƌůŝŐ

5. uppsåt

A impuls

B avsikt

C ĚƌŝǀŬƌĂŌ

D ƟůůƐǇŶ

E innebörd

8. förpassa

A planera

B skylla på

C prova ut

D skicka bort

E varna

7. ƉŽůǇŐůŽƩ

A fantasifull

B ƌĂŬƌǇŐŐĂĚ

C ƂƉƉĞŶŚũćƌƟŐ

D ŇĞƌƐƉƌĊŬŝŐ

E ĂůůƐŝĚŝŐ

9. ŐƌŝŌ

A ŐĊǀĂ

B tunnel

C ŝŶŚćŐŶĂĚ

D ďŽƌŐƌƵŝŶ

E ŐƌĂǀ

10. fullvärdig

A ĨƵůůďůŽĚŝŐ

B ĨƵůůŐŽĚ

C fullbordad

D fullärd

E ĨƵůůŵŽŐĞŶ
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Svensk läsförståelse – LÄS

Avhandlingen Verbala förolämpningar i 1630-talets Upp-
sala är en språkvetenskaplig undersökning av ett histo-
riskt material, vilket leder till såväl nya frågor som in-
tressanta utmaningar. Erik Falk vill med sin studie ”öka 
vår kunskap om förolämpningarnas språkliga och sociala 
funktion i ett historiskt perspektiv”. Som ett steg på vä-
gen mot att göra detta presenterar han en rad frågor om 
hur och varför man förolämpade varandra på 1600-talet, 
liksom vad som var tidstypiskt respektive förblev kon-
stant över århundradena. Han tittar också på synkrona 
skillnader mellan olika grupper av språkbrukare under 
den tidsperiod han valt som sin huvudsakliga.

Platsen är Uppsala och de källor Falk använder sig av 
är rådhusets domböcker respektive universitetets kon-
sistorieprotokoll från 1630-talet. Genom att lyfta fram 
möjligheten att studera en varierad och speciell judici-
��������������������������ϐ������������	����������������
������ϐ�����������Ú���������¤����¡�Ǥ�Y����¡��������
varit ett mer djupgående resonemang kring varför just 
1630-talet valdes som undersökningstid, i stället för ex-
empelvis 1640-talet eller en annan närliggande tids-
period då ungefär samma förutsättningar bör ha funnits.

Falk är genomgående mycket noggrann i sina begrepps-
förklaringar, vilket är bra och ökar tydligheten kring 
såväl materialhantering som resultat. Falk  genomför 
 också en imponerande analys av källmaterialet utifrån 
talaktsteorin – resonemanget om texten, domstolsproto-
kollet, som muntlig händelse respektive skrifthändelse 
är intressant och bidrar med något nytt och betydelse-
fullt till den källkritiska diskussion som historiker länge 
fört kring detta material. Det saknas dock något från 

dessa diskussioner om exempelvis kontextens betydelse 
för materialets innehåll. Minnet och begrepp som ”san-
ning” hade också tjänat på att diskuteras och klargöras.

Materialgenomgången är gedigen, förteckningarna 
över förolämpningar är konkreta och tydliga. Analys-
��������������������������� ϐ�����������������¤����Ǥ�
 Exempelvis hade en fördjupad diskussion kring och ana-
lys av förekomsten av och skillnaden mellan förolämp-
ningarna ”hora” och ”tjuv” varit givande. Då hade den 
genom undersökningen nu frånvarande genusaspekten 
dess utom blivit lyft till diskussion.

Genom att utgå från lagförda förolämpningar når Falk 
������������ ��������Ǥ� ����� ��������¡��������� ϐ������
stöd i tidigare forskning men ger samtidigt en ut ökad 
och uttömmande bild av hur man förolämpade varandra 
på 1630-talet. Variationen av förolämpningar är fasci-
�������Ǥ�����¤�����Ú�Ǧ��¤����ϐ���������������ǡ����������-
kussionen kring detta är Falk föredömligt medveten om 
och öppen för det faktum att vi som forskare aldrig sä-
kert kan veta vilka intentioner som ligger bakom ett ut-
talat ord. Vi kan dock förutsätta och sluta oss till vissa 
troliga drivkrafter.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Erik Falk ut-
fört ett viktigt och tidskrävande arbete när han utvunnit 
sina resultat ur ett delvis motsträvigt material. Resulta-
tet är viktig grundforskning som kommer att kunna ligga 
till grund för mången framtida forskningsuppgift, såväl 
historisk som språkvetenskaplig.

�ĊđĊēĆ��ĆČĊđĎē

hƉƉŐŝŌĞƌ

11. Vilket påstående om Erik Falks avhandling 
stämmer bäst överens med recensentens 
�ƵƉƉĨĂƩŶŝŶŐ͍

A �ǀŚĂŶĚůŝŶŐĞŶ�ćƌ�ƚǇĚůŝŐ�ŽĐŚ�ůćƫůůŐćŶŐůŝŐ͕�ŵĞŶ�ŚĂƌ�
ĞƩ�ĂůůƞƂƌ�ďĞŐƌćŶƐĂƚ�ƵƌǀĂů�ƐŽŵ�ƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚ͘

B �ǀŚĂŶĚůŝŶŐĞŶ�ćƌ�ƚĞŵĂƟƐŬƚ�ĂǀĂŶĐĞƌĂĚ͕�ŵĞŶ�
ĨƂƌůŝƚĂƌ�ƐŝŐ�ĨƂƌ�ŵǇĐŬĞƚ�ƉĊ�ĂŶĚƌĂ�ƐƚƵĚŝĞƌ͘

C �ǀŚĂŶĚůŝŶŐĞŶ�ŝŶŶĞŚĊůůĞƌ�ŐĞŶŽŵŐĊĞŶĚĞ�ŐĞĚŝŐŶĂ�
ĂŶĂůǇƐĞƌ͕ �ŵĞŶ�ćƌ�ĨƂƌ�ŽƚǇĚůŝŐ�ŝ�ƐŝŶĂ�ƐůƵƚƐĂƚƐĞƌ͘

D �ǀŚĂŶĚůŝŶŐĞŶ�ŐĞƌ�ŶǇ�ǀćƌĚĞĨƵůů�ŬƵŶƐŬĂƉ͕�ŵĞŶ�
ƵƚĞůćŵŶĂƌ�ǀŝƐƐĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͘

12. Varför fyller Erik Falks forskning om förolämp-
ŶŝŶŐĂƌ�ĞŶ�ǀŝŬƟŐ�ĨƵŶŬƟŽŶ͕�ĞŶůŝŐƚ�ƚĞǆƚĞŶ͍

A �ĞŶ�ůĞĚĞƌ�Ɵůů�ĂƩ�ƟĚŝŐĂƌĞ�ŽďĞƐǀĂƌĂĚĞ�ƐƉƌĊŬͲ
ǀĞƚĞŶƐŬĂƉůŝŐĂ�ĨƌĊŐŽƌ�ŶƵ�ŬĂŶ�ďĞƐǀĂƌĂƐ͘

B �ĞŶ�ďŝĚƌĂƌ�Ɵůů�ĞŶ�ŶǇŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐ�ŝŶŽŵ�ĚĞŶ�
ĨŽƌƚƐĂƩĂ�ŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂ�ĨŽƌƐŬŶŝŶŐĞŶ͘

C �ĞŶ�ƐŬĂƉĂƌ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ĨƌĂŵƟĚĂ͕�ĨƂƌͲ
ĚũƵƉĂŶĚĞ�ƐƚƵĚŝĞƌ͘

D �ĞŶ�ďĞŬƌćŌĂƌ�ƟĚŝŐĂƌĞ�ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƌĞƐƵůƚĂƚ�Žŵ�
ƐƉƌĊŬĞƚ�ƐŽŵ�ĞƩ�ŵĂŬƚŵĞĚĞů͘

Gamla påhopp
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�Ʃ�ƐůƵƩĂŶĚĞ�ƉůĂŶ͍
Utred självvalt livsslut
Death with Dignity Act (DWDA) trädde i kraft i delstaten 
Oregon 1997. Lagen innebär att en obotligt sjuk patient 
i livets slutskede på egen begäran kan få avsluta sitt liv 
med hjälp av en dödlig dos läkemedel som förskrivs av 
läkare för detta syfte. För att få tillgång till självvalt livs-
slut – ofta kallat läkarassisterat självmord – måste patien-
ter som uppfyller kriterierna följa en bestämd procedur. 
En samvetsklausul befriar läkare som inte vill medverka.
�������¤����ͳͻͻͺ�����ʹͲͳͶ�ϐ����ͳ�͵ʹ�����������������

enligt DWDA. Av dessa avled 859 efter att ha intagit det 
förskrivna preparatet medan 468 valde att inte  använda 
���Ǥ� %�� ʹͲͳͷ� ϐ���� ʹͳͺ� ��������� ������� �� �������������
DWDA. Av dessa avled 132 efter att ha intagit det för-
skrivna preparatet, vilket motsvarar 3,9 promille av alla 
avlidna i Oregon. 

Cancersjukdomar är den dominerande diagnosgrup-
pen (77 procent), följt av ALS (8 procent). Drygt 90 pro- 
cent av dem som utnyttjat DWDA var inskrivna i hospice-
�¤��������ǡ��������������ϐ�����������������������������Ǥ

Majoriteten (97 procent) av dem som fått recept enligt 
DWDA var vita och högutbildade. Data visar ingen över-
representation av personer över 85 år, kvinnor, perso-
ner med låg socioekonomisk status eller funktionshinder.

Sedan DWDA lagfästs i Oregon har ytterligare fyra del-
stater i USA infört möjligheten till legalt självvalt livsslut. 
Även Kanada har infört en liknande lag.

Patienter i Sverige efterfrågar ibland självvalt livsslut, 
men det är okänt i vilken utsträckning. De senaste åren 
har en rad svenskar rest till Schweiz för att få tillgång till 
assisterat självmord. I studier av den svenska befolkning-
ens attityder till läkarassisterat självmord i enlighet med 
Oregonmodellen var en majoritet (73 procent) av de till-
frågade positivt inställda, medan omkring 12 procent var 
emot. Bland svenska läkare var 34 procent för och 39 pro- 
����������Ǥ���������������������������������������������ϐ�����
en bred acceptans för självvalt livsslut. Vi välkomnar fort-
satt debatt och uppmanar till en utredning av frågan.

�ęĆċċĆē��ĊėČĘęėśĒ�ĒǤċđǤ

Kommentarer

Inte en uppgift för läkaren!
”Självvalt livsslut” = självmord har alltid funnits och kom-
���������������ϐ�����Ǥ������������������������¤��������
att vi läkare nu ska bidra till detta? Låt den svårt sjuke 
bestämma själv, men blanda inte in mig, tack. När ska 
vi börja ta livet av dementa för att anhöriga försäkrar 

att det är vad de dementa önskar? Snacka om sluttande  
plan. Stoppa detta vansinne. 

Maria Norlén, leg.läk., specialist i geriatrik

Läkarens uppgift
Före 1975 kunde en läkare som utförde abort hamna i 
fängelse. Numera kan en gynekolog som vägrar abort 
mista sin anställning. Läkarens uppgift är inte en gång 
för alla given. Självvalt livsslut sprider sig nu från land 
till land – utan något ”sluttande plan”. Varför ska denna 
nödutgång vara förbehållen den som har receptblock? 

P C Jersild, leg.läk., pensionär 

P C Jersild, det är visst ett sluttande plan!
Införandet av assisterat självmord har inneburit ett slut-
tande plan. Det som alla kritiker förutspått har besan-
nats, till exempel i Holland och Belgien. Initialt tänkte 
man sig att det bara skulle användas vid obotliga svå-
ra sjukdomstillstånd i livets slutskede, men idag har in-
dikationerna vidgats avsevärt. Enligt radioprogram-
met Tendens var det till exempel i Holland i början av 
2000-talet två personer med psykiatrisk diagnos som 
ϐ������������ǡ��Ú���¤����¤����������������ͷͶ���������Ǥ����
av dessa var en 20-årig kvinna med bland annat PTSD 
efter sexuella övergrepp. Totalt var det 5 500 personer 
��������������ϐ����������������Ú����¡����Ú���¤����¤����-
���Ǥ�����ϐ�����¤�������������������������������������ǡ�
det kanske starkaste är att det för patienten aldrig får 
råda något som helst tvivel om att läkaren alltid försö-
ker trösta, ofta lindra, ibland bota och ALDRIG skada. 
Tullar vi på detta skjuter vi förtroendet för sjukvården i 
sank. Jag hade inte blivit läkare om assisterad dödshjälp 
hade ingått i uppdraget. Vi ska göra allt för att utveckla 
����������������¤������������Ú�������Ú������������ϐ������� 
hippokratiska eden ovan. Det står var och en fritt att själv 
”ta sig av daga”. Några personer i svår fysisk nöd klarar 
inte av detta på egen hand och kommer att hamna i kläm, 
och det får vi helt enkelt stå ut med.

Sven Román, barn- och ungdomspsykiater 

�Ú����¡����¤�����¤�ϔ��������������������Ú�������
Att läsa de negativa insändarna här gör mig beklämd. 
Läkare som vägrar all slags debatt om dödshjälp verkar 
inte ha patientens bästa framför sig. Det är välkänt hos 
annan vårdpersonal att många läkare är rädda för dö-
den. Men en lag om möjlighet till dödshjälp är naturligt-
vis inte till för läkarkåren utan för de patienter där be-
hovet föreligger.

Ett sluttande plan? Ja, i alla länder som har lagenlig 
�Ú����¡�����¡���������ϐ���������ÚǤ���������������������¤�
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slapphet hos läkarna. Det är en följd av att människor 
���������������������������Ú���¤���������������ϐ�������-
na hjälp, att mycket lidande kan undvikas när man följer 
���������������������Ǥ��¡��Ú���¤����ϐ��������������������
��¡���������ϐ�����¡����������Ú����¤��������������Ú����-
mål. Det viktiga och avgörande i fallet Holland/Belgien 
är att ingen läkare blivit dömd till varning/erinran/dråp/
mord, trots de kontrollnämnder som noga synar fallen. 
Anser svenska läkare att kollegerna i Holland och Belgien 
har lägre yrkesetik? De holländska och belgiska läkarna 
������¡��¤������ͻͲ��������������Ú����¡����¤�����¤�ϐ�����Ǥ�
��Ȃ�ǳ�¤����ϐ�����ǳǡ����������Ú��¡���������ǡ����������Ȃ
�¤����ϐ�����ǡ��¤��������������¡���¡���Ǥ�

Berit Hasselmark, sjuksköterska/barnmorska, pensionär 

Varför läkaren?
Jag kan fortfarande inte inse varför läkaren ska vara in-
blandad i sina patienters självmord. ”Rädd för döden”, 
����������������������������ǡ�¡��������ϐ������������ǡ������-
het med många kollegor inom bland annat geriatrik och 
��������ǡ�����������¡���������¤�����¡����������ϐ�������¤���

sjuka och döende patienter. Det är mycket mer krävande 
och avancerat att ge den bästa palliativa vård som står till 
����ǡ����¡�������������������¡���Ú����ǡ�ϐ�����������������
för tröst och förklaringar och framför allt avstå från att 
initiera onödiga utredningar och behandlingar. Det är 
det sistnämnda som man ser kollegor med egen döds-
ångest bedriva in absurdum.
��������������������� ��������������������������ϐ���Ǧ 

tioner av sluttande plan. För mig är det inte antalet pa-
tienter, utan att man glider på indikationerna, vilket re-
dan sker i många länder. Att myndigheter där inte rea-
gerar är ju bara ett symtom på att hela det samhället be-
ϐ�����������¤��������������������������Ǥ

Om läkarkåren inte lyckas ge den deprimerade god 
psykiatrisk hjälp, ge den smärtplågade god lindring och 
stå ut med att folk är döende, så bör det istället vara 
inom dessa områden vi arbetar med förbättringar.

Maria Norlén, leg.läk., specialist i geriatrik

eutanasi = dödshjälp
PTSD = posttraumatiskt stressyndrom

hƉƉŐŝŌĞƌ

13. Vilken innebörd lägger Maria Norlén i begrep-
ƉĞƚ�͟ƐůƵƩĂŶĚĞ�ƉůĂŶ͍͟

A �Ʃ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ŐĊƌ�ŵŽƚ�ĂƩ�ƉĂƟĞŶƚĞƌŶĂ�ĞŶƐĂŵͲ
ŵĂ�ďĞƐƚćŵŵĞƌ�ƂǀĞƌ�ƐŝŶ�ĚƂĚ͘

B �Ʃ�ǀŝ�ćƌ�ƉĊ�ǀćŐ�ŵŽƚ�ĞŶ�ŽƌĚŶŝŶŐ�Ěćƌ�ůćŬĂƌĞ�ƚǀŝŶŐĂƐ�
ĨĂƩĂ�ďĞƐůƵƚ�ƐŽŵ�ŐĊƌ�ĞŵŽƚ�ĚĞƌĂƐ�ƐĂŵǀĞƚĞ͘

C �Ʃ�ĚĞƚ�ƐŬĞƌ�ĞŶ�ƟůůǀćŶũŶŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐ�ƐŽŵ�ĨƂƌƐŬũƵͲ
ƚĞƌ�ƟĚŝŐĂƌĞ�ƵƉƉĨĂƩŶŝŶŐĂƌ�Žŵ�ƌćƩ�ŽĐŚ�ĨĞů͘

D �Ʃ�ŐƌćŶƐĞŶ�ŵĞůůĂŶ�ǀĂĚ�ƐŽŵ�ƐŬĂ�ďĞƚƌĂŬƚĂƐ�ƐŽŵ�
ďŽƚďĂƌĂ�ƌĞƐƉĞŬƟǀĞ�ŽďŽƚůŝŐĂ�ƐũƵŬĚŽŵĂƌ�ĨƂƌŇǇƩĂƐ͘

14. Vilket av följande påståenden stämmer bäst 
överens med det P C Jersild skriver i sin kom-
ŵĞŶƚĂƌ͍

A &ƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�ƐŬĞƌ�ŽŌĂ�ůĊŶŐƐĂŵƚ͘

B DĂŶ�ďƂƌ�ƐĞ�ƉŽƐŝƟǀƚ�ƉĊ�ĨƂƌćŶĚƌŝŶŐ͘

C EǇĂ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ŐƂƌ�ŝďůĂŶĚ�ƐĂŬĞƌ�ƐćŵƌĞ͘

D DĂŶ�ďƂƌ�ŬƵŶŶĂ�ĂŶƉĂƐƐĂ�ƐŝŐ�Ɵůů�ŶǇĂ�ĨƂƌƵƚƐćƩͲ 
ŶŝŶŐĂƌ͘

15. sŝůŬĞŶ�ƌŝƐŬ�ƐĞƌ�^ǀĞŶ�ZŽŵĄŶ�ŵĞĚ�ĂƩ�ƟůůĊƚĂ�Ɛũćůǀ-
ǀĂůƚ�ůŝǀƐƐůƵƚ͍

A �Ʃ�ŵćŶŶŝƐŬŽƌƐ�Ɵůůŝƚ�Ɵůů�ůćŬĂƌĞ�ƚĂƌ�ƐŬĂĚĂ͘�

B �Ʃ�ůćŬĂƌĞ�ƚǀŝŶŐĂƐ�ĂŐĞƌĂ�ŵŽƚ�ƐŝŶ�ĞŐĞŶ�ƂǀĞƌƚǇŐĞůƐĞ͘

C �Ʃ�ŵćŶŶŝƐŬŽƌ�ƐŽŵ�ƌĞĚĂŶ�ŚĂƌ�ĚĞƚ�ƐǀĊƌƚ�ďůŝƌ�ćŶŶƵ�
ŵĞƌ�ƵƚƐĂƩĂ͘

D �Ʃ�ůćŬĂƌĞ�ŝŶƚĞ�ůćŶŐƌĞ�ĂŐĞƌĂƌ�ƵƟĨƌĊŶ�ĞŶƐŬŝůĚĂ�
ƉĂƟĞŶƚĞƌƐ�ďćƐƚĂ͘

16. Vilket av följande påståenden överensstämmer 
ďćƐƚ�ŵĞĚ�ĚĞƚ��Ğƌŝƚ�,ĂƐƐĞůŵĂƌŬ�ƐŬƌŝǀĞƌ͍

A ,ŽůůćŶĚƐŬĂ�ŽĐŚ�ďĞůŐŝƐŬĂ�ůćŬĂƌĞƐ�ŵŝƐƐƚćŶŬƐĂŵŚĞƚ�
ŵŽƚ�ƐũćůǀǀĂůƚ�ůŝǀƐƐůƵƚ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ĚĞƌĂƐ�ǀŝůũĂ�ĂƩ�ĂůůƟĚ�
ŐƂƌĂ�ĚĞƚ�ƐŽŵ�ćƌ�ďćƐƚ�ĨƂƌ�ƉĂƟĞŶƚĞŶ͘

B >ćŬĂƌĞƐ�ƌćĚƐůĂ�ĨƂƌ�ĚƂĚĞŶ�ŐƂƌ�ĚĞŵ�ŽǀŝůůŝŐĂ�ĂƩ�
ĚŝƐŬƵƚĞƌĂ�ŵƂũůŝŐŚĞƚĞŶ�Ɵůů�ƐũćůǀǀĂůƚ�ůŝǀƐƐůƵƚ͘

C Svenska läkares motstånd mot självvalt livsslut 
ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ĚĞƌĂƐ�ŽǀŝůũĂ�ĂƩ�ǀĊƌĚĂ�ŽďŽƚůŝŐƚ�ƐũƵŬĂ�
ƉĂƟĞŶƚĞƌ͘

D >ćŬĂƌĞƐ�ĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞǀŝƐ�ŚƂŐĂ�ǇƌŬĞƐŵŽƌĂů�ŐƂƌ�ĚĞŵ�
ŶĞŐĂƟǀƚ�ŝŶƐƚćůůĚĂ�Ɵůů�ƐũćůǀǀĂůƚ�ůŝǀƐƐůƵƚ͘
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^ŬŽůĂŶ�ŽĐŚ�ĚĞŵŽŬƌĂƟŶ
Om skolan ska kunna arbeta med att göra eleverna bra 
på demokrati och förbereda dem för att vara aktiva i 
samhället behöver styrdokumenten förändras. I dagens 
�������������ϐ�������������¤�������������������������
på individen snarare än på det gemensamma, på infor-
mella strukturer snarare än på formella och på strävan 
������������������������¡���¤����¡�������������ϐ������Ǥ�
Effekten blir att skolans arbete med demokrati missar 
väsentliga aspekter av demokrati, och eleverna ges inte 
�Ú��������������¡�������ϐ���������������������������Ú��¤-
gor som de behöver för att förstå och kunna vara aktiva 
i samhället. Risken är att skolan gör eleverna allt sämre 
på demokrati ju bättre skolorna blir på att arbeta efter 
styrdokumenten.

Frågan om skolors arbete med demokrati aktualise-
rades under hösten i och med Skolinspektionens kvali-
tetsgranskning i ämnet. Granskningen innehåller en av 
de bästa sammanfattningarna av skolans  demokratiska 
uppdrag – den ringar in relevanta  utvecklingsområden 
och formulerar hur skolor kan arbeta för att uppnå 
 styrdokumentens krav. Men tänk om det är just styr-
dokumenten som behöver förändras?

De senaste åren har vi sett forskning som pekar 
på att unga människors tilltro till demokrati och  vilja 
att  arbeta i demokratiska former har minskat. I an-
slutning till sådana forskningsresultat höjs det ibland 
 röster som menar att skolan behöver bli bättre på att 
 arbeta med demokrati. Efter att ha tittat närmare på 
styr dokumenten ser jag dock ett problem: om skolor 
blir  bättre på att arbeta efter styrdokumenten kommer 
 eleverna att bli sämre på demokrati. Vad beror denna 
paradox på?

Demokrati är ett honnörsord, det kan liknas vid ett 
tomt kärl som kan fyllas med valfri substans. Begreppet 
����������¡����¤���������ϐ������ǡ���������������������-
tisera. Följden blir att alla är för demokrati, men ingen 
kan riktigt säga vad det är. Vid en granskning av styr-
dokumenten framträder en bild av att dessa inte speglar 
����¡�������������Ǥ��¡��ϐ������������������������������ǡ�
och problemet är synligt på två områden.

För det första speglar styrdokumenten inte hur de-
mokratin är organiserad. Fokus ligger på informellt ar-
bete snarare än på formellt, trots att formaliserat arbe-
te är en viktig del i demokratin. Styrdokumenten foku-
�������¤���������������������������������������������ϐ��-
tande över sin studiesituation genom dialog med fram-
för allt läraren, vilket syftar till att utveckla förmågan 
att vara delaktig i utformningen av verksamheten. Det 
är en viktig förmåga, men styrdokumenten missar att 
elever  behöver utveckla förmågan att arbeta i formella 

strukturer och lära sig sådant som mötesformalia, repre-
sentation och kollektivt beslutsfattande.

För det andra så speglar inte styrdokumenten ett  
samhälle och ett demokratiskt system som innehåller 
���ϐ������Ǥ���������������������¤�������������¤�����-
krati som fokuserar på strävan efter konsensus, dialog 
och etik samt utgår från den enskilda individen. Dessa 
egenskaper är viktiga för att eleverna ska utveckla en 
personlig demokratisk hållning, men samhället innehål-
����¡�������ϐ���������������������Ú�������������������-
beslut – och det behöver skolan förbereda eleverna för. I 
���������������������ϐ������������������������������¡�-
������ϐ������������������������������������Ǥ�����������-
cerar demokrati till ett system utan plats för politiska 
���ϐ������ǡ��������¡���¤������������������Ǥ�����������������
arbeta med demokrati utifrån de utgångspunkterna är 
�����������������Ú���¤������¡�����������������ϐ���������-
ler har förmågan att vara aktiva i det.

Skolans arbete med demokrati behöver breddas. Om 
skolan ska ge eleverna förståelse för samhället och för-
måga att vara aktiva, demokratiska medborgare behövs 
en balans mellan informellt och formellt demokratiskt 
arbete. Elever behöver lära sig arbete och beslutsfattan-
de i grupp samt hur arbete i formella strukturer prak-
tiskt går till, och de behöver få verktyg för att förstå och 
�����������ϐ������������������������¡������������¤�����
demokratiskt vis.

Eftersom skolans organisation är en form av expert-
styre och eleverna inte har beslutanderätt kan det for-
mella demokratiska arbetet dock inte leda till reellt  
��ϐ����������������Ǥ�	Ú��������������������������¡���������
lurade eller får en negativ inställning till demokrati bör 
skolan återupptäcka sin fostrande roll. Fostran i demo-
krati innebär just att träna eleverna i förmågor som de 
får användning för senare i livet eller utanför skolans 
väggar.

Om styrdokumenten inte ändras kommer skolans  
arbete med demokrati att fortsätta göra eleverna till 
sämre demokrater. Det måste vi ändra på. I en tid då 
vi hör järnrörsskrammel från högerextrema rörelser 
och unga människor tappar tilltron till demokrati och 
politiskt agerande, är detta arbete viktigare än någon-
sin. Skolan bör arbeta för demokrati, vi bör erkänna 
att skolan är något mer än ett instrument för att klara  
global konkurrens – och därför måste skolan återupp-
täcka sin demokratiskt fostrande roll.

�ėēĊ��ĊđđĒĆėĐ
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hƉƉŐŝŌĞƌ

17. sĂĚ�ŵĞŶĂƌ�ƚĞǆƞƂƌĨĂƩĂƌĞŶ�ćƌ�ŐƌƵŶĚƉƌŽďůĞŵĞƚ�
med hur skolans styrdokument beskriver de-
ŵŽŬƌĂƟ͍

A �ĞŵŽŬƌĂƟ�ĨƌĂŵƐƚćůůƐ�ƐŽŵ�ŶĊŐŽƚ�ƐũćůǀŬůĂƌƚ͘

B �ĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ĚĞŵŽŬƌĂƟ�ćƌ�ĨƂƌ�ƐǀćǀĂŶĚĞ�ŽĐŚ�
ŽƚǇĚůŝŐ͘

C �ůĞǀĞƌŶĂ�ĨƂƌƵƚƐćƩƐ�ŚĂ�ĞŶ�ƌĞĚĂŶ�ĨćƌĚŝŐ�ĚĞĮŶŝƟŽŶ�
Ăǀ�ĚĞŵŽŬƌĂƟ͘�

D �ĞŶ�ďŝůĚ�Ăǀ�ĚĞŵŽŬƌĂƟ�ƐŽŵ�ŐĞƐ�ƂǀĞƌĞŶƐƐƚćŵŵĞƌ�
ďĂƌĂ�ĚĞůǀŝƐ�ŵĞĚ�ǀĞƌŬůŝŐŚĞƚĞŶ͘

18. Vilket av följande exempel beskriver bäst det 
ƐŽŵ�ƚĞǆƞƂƌĨĂƩĂƌĞŶ�ŬĂůůĂƌ�͟ĂƌďĞƚĞ�ŝ�ĨŽƌŵĞůůĂ�
ƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌ͍͟

A �Ʃ�ĚĞůƚĂ�ŝ�ĞŶ�ƉŽůŝƟƐŬ�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶ͘

B �Ʃ�ĨƂƌĞƚƌćĚĂ�ĞŶ�ĨĂĐŬĨƂƌĞŶŝŶŐ�ƉĊ�ƐŝŶ�ĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐ͘

C �Ʃ�ďůŝ�ŵĞĚůĞŵ�ŝ�ĞŶ�ŝĚĞĞůů�ĨƂƌĞŶŝŶŐ͘

D �Ʃ�ƐŬƌŝǀĂ�ĚĞďĂƩĂƌƟŬůĂƌ�ŝ�ůŽŬĂůƟĚŶŝŶŐĞŶ͘

19. ^ŬŽůĂŶƐ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ĂƩ�ƚƌćŶĂ�ĞůĞǀĞƌ�ŝ�ĚĞŵŽ-
ŬƌĂƟƐŬĂ�ĂƌďĞƚƐĨŽƌŵĞƌ�ćƌ͕ �ĞŶůŝŐƚ�ƚĞǆƞƂƌĨĂƩĂƌĞŶ͕�
ĚĞůǀŝƐ�ďĞŐƌćŶƐĂĚĞ͘�sĂƌĨƂƌ͍

A &ŽƌƐŬŶŝŶŐ�ǀŝƐĂƌ�ĂƩ�Ăůůƚ�ĨćƌƌĞ�ƵƉƉĨĂƩĂƌ�ƐŬŽůĂŶƐ�
ǀćƌůĚ�ƐŽŵ�ĚĞŵŽŬƌĂƟƐŬ͘

B ^ŬŽůĂŶ�ƐƚćůůĞƌ�ĂůůƞƂƌ�ŚƂŐĂ�ŬƌĂǀ�ƉĊ�ĨƂƌŵĊŐĂŶ�ĂƩ�
ŚĂŶƚĞƌĂ�ŝŶƚƌĞƐƐĞŬŽŶŇŝŬƚĞƌ͘

C �ůĞǀĞƌŶĂ�ƐĂŬŶĂƌ�ĨĂŬƟƐŬ�ŵĂŬƚ�ƂǀĞƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�
ŝ�ƐŬŽůĂŶ͘

D ^ŬŽůŵŝůũƂŶ�ŐĞƌ�ĨƂƌ�ůŝƚĞƚ�ƵƚƌǇŵŵĞ�Ċƚ�ĞůĞǀĞƌŶĂ�ƐŽŵ�
ŝŶĚŝǀŝĚĞƌ͘

20. sĂĚ�ƌŝƐŬĞƌĂƌ�ĚĂŐĞŶƐ�ĞůĞǀĞƌ�ĂƩ�ĨĊ�ĨƂƌ�ůŝƚĞ�ƂǀŶŝŶŐ�ŝ͕�
ĞŶůŝŐƚ�ƚĞǆƞƂƌĨĂƩĂƌĞŶ͍

A �Ʃ�ŶĊ�ĞŶ�ůƂƐŶŝŶŐ�ƚƌŽƚƐ�ĂƩ�ŝŶƚĞ�ĂůůĂ�ŝŶďůĂŶĚĂĚĞ�ćƌ�
ƂǀĞƌĞŶƐ͘

B �Ʃ�ĨĂƩĂ�ďĞƐůƵƚ�ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ůĞĚĞƌ�Ɵůů�ŵŽƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ͘

C �Ʃ�ůǇƐƐŶĂ�ƉĊ�ĂůůĂ�ŝŶďůĂŶĚĂĚĞ�ŽĐŚ�ŐĞ�ƉůĂƚƐ�Ċƚ�ĚĞƌĂƐ�
ĊƐŝŬƚĞƌ͘

D �Ʃ�ĨƂƌĂ�ĨƌĂŵ�ƐŝŶ�ĊƐŝŬƚ�ŝ�ĞƩ�ƐƚƂƌƌĞ�ƐĂŵŵĂŶŚĂŶŐ͘
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21. sĂƌũĞ�ŶǇƩ�ŐƌƵǀƉƌŽũĞŬƚ�ŵĊƐƚĞ�ͺͺͺͺ �ͅĂǀ�DĂƌŬͲ�ŽĐŚ�ŵŝůũƂĚŽŵƐƚŽůĞŶ�ƵƟĨƌĊŶ� 
ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌŶĂ�ĨƂƌ�ŵŝůũƂŶ͘�EǇůŝŐĞŶ�ƐƚŽƉƉĂĚĞƐ�ďƌǇƚŶŝŶŐĞŶ�ŝ�><��͗Ɛ�ƐĞŶĂƐƚĞ� 
ũćƌŶŵĂůŵƐŐƌƵǀĂ�ŝ�^ǀĂƉƉĂǀĂĂƌĂ�ĞŌĞƌ�ĂƩ�EĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚ�ƂǀĞƌŬůĂŐĂƚ�DĂƌŬͲ� 
ŽĐŚ�ŵŝůũƂĚŽŵƐƚŽůĞŶƐ�ďĞƐůƵƚ�ĂƩ�ŐĞ�ƟůůƐƚĊŶĚ�Ɵůů�ŵĂůŵďƌǇƚŶŝŶŐ͘

A ĞƌƐćƩĂƐ

B ĊƚŐćƌĚĂƐ

C prövas

D avskrivas

22. �Ŷ�ǀŝƐƐ�ĚĞů�Ăǀ�ŶćƚŚŝŶŶĂŶ�ŬĂŶ�ͺͺͺͺ �ͅĚĞƚĂůũĞƌ�ŝ�ĞŶ�ďůŽŵŵĂ͕�ƐĂŵƟĚŝŐƚ�ƐŽŵ�ĂŶĚƌĂ�
ĚĞůĂƌ�Ăǀ�ƐĂŵŵĂ�ŶćƚŚŝŶŶĂ�ŬĂŶ�ƵƉƉĨĂƩĂ�ͺͺͺͺ �ͅƌƂƌĞůƐĞƌ�ŝ�ŵƂƌŬƌĞƚ͘

A ƌĞŐŝƐƚƌĞƌĂ – eventuella

B utmejsla – diskreta

C skärskåda – ŵćŶƐŬůŝŐĂ

D observera – ŽƐǇŶůŝŐĂ

23. /ŶŽŵ�ǀĂƌũĞ�ƵƚƐŬŽƩ�ŝ�&E�ĚŝƐŬƵƚĞƌĂƌ�ŵĂŶ�ŽůŝŬĂ�ƐƉĞĐŝĂůŽŵƌĊĚĞŶ͕�ͺͺͺͺ �ͅĨƂƌƐůĂŐ�
ŬƌŝŶŐ�ĨƌĊŐŽƌ�ͺͺͺͺ �ͅƟůů�ƌĞƐƉĞŬƟǀĞ�ŽŵƌĊĚĞ�ŽĐŚ�ŐĞƌ�ĨƂƌƐůĂŐ�ƉĊ�ƌĞƐŽůƵƟŽŶĞƌ�ƐŽŵ�
ŬĂŶ�ĂŶƚĂƐ�Ăǀ�ŐĞŶĞƌĂůĨƂƌƐĂŵůŝŶŐĞŶ͘��Ğ�ƌĞƐŽůƵƟŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ĂŶƚĂƐ�ďůŝƌ�ŝŶƚĞ�ůĂŐůŝŐƚ�
ͺͺͺͺ �͕ͅ �ŵĞŶ�ĚćƌĞŵŽƚ�ŬĂŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƐŽŵ�ŶŽƌŵŐŝǀĂŶĚĞ͘

A utarbetar – rörande – företrädda

B etablerar – anslutna – ŐŽĚŬćŶĚĂ

C ƂǀĞƌǀćŐĞƌ – relaterade – bindande

D reviderar – invalda – ĨĂƐƚƐůĂŐŶĂ

24. �ŶůŝŐƚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŵŝŶŝƐƚĞƌŶ�ǀŝƐĂƌ�ĚĞƚ�ĮŶůćŶĚƐŬĂ�ĞǆĞŵƉůĞƚ�ƚǇĚůŝŐƚ�ĂƩ�ƟĚŝŐƚ�ƐƚƂĚ�
ĨƂƌďćƩƌĂƌ�ŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌŶĂ�Ɵůů�ŐŽĚĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚ�ƵŶĚĞƌ�ƐĞŶĂƌĞ�ĚĞůĞŶ�Ăǀ�ŐƌƵŶĚƐŬŽůĂŶ͘�
�Ğƚ�ƂŬĂƌ�ŽĐŬƐĊ�ŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌŶĂ�ĂƩ�ďǇŐŐĂ�ĞŶ�ƐŬŽůŬƵůƚƵƌ�Ěćƌ�ĚĞƚ�ͺͺͺͺ �ͅĂƩ�ĞůĞǀĞƌ�
ŚĂƌ�ŽůŝŬĂ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ĨƂƌŵĊŐŽƌ͕ �ŽĐŚ�Ěćƌ�ĞǆƚƌĂ�ƉĞĚĂŐŽŐŝƐŬĂ�ŝŶƐĂƚƐĞƌ�
ĂůĚƌŝŐ�ƵƉƉĨĂƩĂƐ�ƐŽŵ�ƵƚƉĞŬĂŶĚĞ�ĞůůĞƌ�ͺͺͺͺͺ͘

A ŶĞŐůŝŐĞƌĂƐ – ƐĞůĞŬƟǀĂ

B ĚĞĮŶŝĞƌĂƐ – konserverande

C kompenseras – ŐĞŶĞƌĞůůĂ

D accepteras – ƐƟŐŵĂƟƐĞƌĂŶĚĞ
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25. �ǇƚĞ�Ɵůů�ŶũƵƌĨŽĚĞƌ�ŚĂƌ�ĞīĞŬƚ�ŵŽƚ�ĚĞŶ�ĂĐŝĚŽƐ�ƐŽŵ�ŚƵŶĚĂƌ�ŽŌĂ�ĚƌĂďďĂƐ�Ăǀ�ŝ�ƐĂŵďĂŶĚ�
ŵĞĚ�ĂƩ�ŶũƵƌĂƌŶĂƐ�ĨƵŶŬƟŽŶ�ĂǀƚĂƌ͘ �Kŵ�ĨŽĚĞƌďǇƚĞƚ�ŝŶƚĞ�ŐĞƌ�ƟůůƌćĐŬůŝŐ�ĞīĞŬƚ�ŬĂŶ�ǀĞƚĞͲ
ƌŝŶćƌĞŶ�ͺͺͺͺ �ͅŵĞĚŝĐŝŶĞƌ�ƐŽŵ�ŝŶŶĞŚĊůůĞƌ�ŬĂůŝƵŵĐŝƚƌĂƚ�ĞůůĞƌ�ďŝŬĂƌďŽŶĂƚ͘

A intubera

B ordinera

C ƌĞŵŝƩĞƌĂ

D preskribera

26. ^ĞƩ�ƂǀĞƌ�ĞŶ�ůćŶŐƌĞ�ƉĞƌŝŽĚ�ŚĂĚĞ�^ǀĞƌŝŐĞƐ�ďƌƵƩŽŶĂƟŽŶĂůƉƌŽĚƵŬƚ�;�EWͿ�ƵƚǀĞĐŬůĂƚƐ�
ŶĊŐŽƚ�ƐǀĂŐĂƌĞ�ćŶ�ŝ�ŵĊŶŐĂ�ĂŶĚƌĂ��hͲůćŶĚĞƌ͘ ��ŌĞƌƐůćƉŶŝŶŐĞŶ�ͺͺͺͺ �ͅĚŽĐŬ�ŝ�ŵŝƩĞŶ�Ăǀ�
ϭϵϵϬͲƚĂůĞƚ͘�&ƌĊŶ�ĚĞŶŶĂ�ƟĚƉƵŶŬƚ�ŚĂƌ�^ǀĞƌŝŐĞƐ�ͺͺͺͺ �ͅůĞŐĂƚ�ŝ�ŶŝǀĊ�ŵĞĚ�ŵĊŶŐĂ�ũćŵĨƂƌͲ
ďĂƌĂ�ůćŶĚĞƌƐ͕�ĞůůĞƌ�Ɵůů�ŽĐŚ�ŵĞĚ�ŶĊŐŽƚ�ƂǀĞƌ͘

A ƟůůƚŽŐ�ʹ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ

B eskalerade – ekonomi

C ƐƚĂŐŶĞƌĂĚĞ�ʹ�ƐƚĂƚƵƐ

D ƵƉƉŚƂƌĚĞ�ʹ�Ɵůůǀćǆƚ

27. /�ĚĞƚ�ƐĂŵŵĂŶŚĂŶŐĞƚ�ŬĂŶ�ũĂŐ�ďĞƌćƩĂ�ćŶŶƵ�ĞŶ�ďĞůǇƐĂŶĚĞ�ͺͺͺͺͺ͘ �hŶĚĞƌ�ƟĚĞŶ�ƐŽŵ�
ĚĞŶ�ŝŶůĞĚŶŝŶŐƐǀŝƐ�ŶćŵŶĚĂ�ƵƚƐƚćůůŶŝŶŐĞŶ�ƉĊ�hƉƉƐĂůĂ�ŬŽŶƐƚŵƵƐĞƵŵ�ƉĊŐŝĐŬ͕�ƐůĂŶŬ�ũĂŐ�
ĞŶ�Ŭǀćůů�ŝŶ�ƉĊ�ŵŝƩ�ͺͺͺͺ �ͅĨƂƌ�ĂƩ�ĚƌŝĐŬĂ�Ƃů͘��ćƌ�ƚƌćīĂĚĞ�ũĂŐ�ĞŶ�ƵŶŐ�ŚĞƌƌĞ͕�ƐŽŵ�ũĂŐ�ǀĂƌ�
ͺͺͺͺ �ͅďĞŬĂŶƚ�ŵĞĚ͘

A teori – favorithak – centralt

B ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ʹ�ŐƌĂŶŶŬǀĂƌƚĞƌ�ʹ�ƐƚƌŝŬƚ

C anekdot – stamlokus – perifert

D ŐŝŵŵŝĐŬ�ʹ�ŵŝŶŐĞůƐƚćůůĞ�ʹ�ĂĚĞŬǀĂƚ

28. �Ğƚ�ĮŶŶƐ�ŐŽƩ�Žŵ�ĚũƵƌ�ƐŽŵ�ĂŶƉĂƐƐĂƌ�ƐŝƩ�ďĞƚĞĞŶĚĞ�Ɵůů�ŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƟĚĞƌ͘ �Ećƌ�ǀŝŶƚĞƌŶ�
ŶćƌŵĂƌ�ƐŝŐ�ŇǇŐĞƌ�ƐǀĂůŽƌŶĂ�ƐƂĚĞƌƵƚ�ŽĐŚ�ďũƂƌŶĂƌŶĂ�ŐĊƌ�ŝ�ŝĚĞ͘�DĞŶ�ĚĞŶ�ƚǇƉĞŶ�Ăǀ�ͺͺͺͺͺ�
ŬĂŶ�ŵǇĐŬĞƚ�ǀćů�ǀĂƌĂ�ƐƚǇƌĚĂ�Ăǀ�ŵĞƌ�ĞůůĞƌ�ŵŝŶĚƌĞ�ĨĂƐƚĂ�ďĞƚĞĞŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵ͕�ƐŶĂƌĂƌĞ�ćŶ�
Ăǀ�ŝŶƌĞ�ͺͺͺͺ �ͅŽŵ�ĞŶ�ŶǇ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ŝ�ĨƌĂŵƟĚĞŶ͘

A ŝŶƐŝŬƚĞƌ�ʹ�ĨĂƌŚĊŐŽƌ

B ĂǀǀŝŬĞůƐĞƌ�ʹ�ŝŶƐƟŶŬƚĞƌ

C ĂƌƌĂŶŐĞŵĂŶŐ�ʹ�ƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌ

D ĨƂƌďĞƌĞĚĞůƐĞƌ�ʹ�ĨƂƌĞƐƚćůůŶŝŶŐĂƌ
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29. ^ǀĞƌŝŐĞ�ŚĂƌ�ĞŶ�ŵǇĐŬĞƚ�ůŝďĞƌĂů�ƉƌĞƐƐůĂŐƐƟŌŶŝŶŐ͘��Ŷ�Ăǀ�ĚĞƐƐ�ŚƂƌŶƐƚĞŶĂƌ�ćƌ�ƐǇƐƚĞŵĞƚ�
ŵĞĚ�ĂŶƐǀĂƌŝŐ�ƵƚŐŝǀĂƌĞ͘��Ğƚ�ͺͺͺͺ �ͅƟůů�ĞǆĞŵƉĞů�ƉĊ�ĚĞŶ�ƐŽŵ�ćƌ�ĂŶƐǀĂƌŝŐ�ƵƚŐŝǀĂƌĞ�ĂƩ�
ĂǀŐƂƌĂ�Žŵ�ĞŶ�ďŝůĚ�ƐŬĂ�ƉƵďůŝĐĞƌĂƐ�ĞůůĞƌ�ŝŶƚĞ͘

A ŝŶŐĊƌ

B ƟůůƚƌćĚĞƌ

C utövar

D ankommer

30. DĊŶŐĂ�Ăǀ�ĚĞ�ďĂƌŶĮůŵĞƌ�ƐŽŵ�ćƌ�ŝ�ƉƌŽĚƵŬƟŽŶ�ĨƂƌ�ŶćƌǀĂƌĂŶĚĞ�ćƌ�ͺͺͺͺ �ͅĮůŵĞƌ�ƐŽŵ�
ďǇŐŐĞƌ�ƉĊ�ŬćŶĚĂ�ĨƂƌůĂŐŽƌ͘ �Ećƌ�ĚĞƚ�ŐćůůĞƌ�ĚĞŶ�ŵĞƌ�ͺͺͺͺ �ͅĮůŵĞŶ͕�ƐŽŵ�ĞǆĞŵƉĞůǀŝƐ�
ƐƉĞŐůĂƌ�ďĂƌŶĞŶƐ�ĞŐĞŶ�ǀĞƌŬůŝŐŚĞƚ͕�ŚĂƌ�ĚĞŶ�ƐƚŽƌĂ�ƐǀĊƌŝŐŚĞƚĞƌ�ĂƩ�ĨĊ�ĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ͘

A ƉƵďůŝŬĚƌĂŐĂŶĚĞ�ʹ�ƵƚŵĂŶĂŶĚĞ

B ŐƌĂŶĚŝŽƐĂ�ʹ�ŬĂƌĂŬƚćƌŝƐƟƐŬĂ

C utländska – inhemska

D ĂŶŝŵĞƌĂĚĞ�ʹ�ƉŽƉƵůŝƐƟƐŬĂ
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KZ� ϣϢ ϣʹϣϢ ϥ�ŵŝŶƵƚĞƌ

LÄS ϣϢ ϣϣʹϤϢ ϤϤ�ŵŝŶƵƚĞƌ

D�< ϣϢ ϤϣʹϥϢ Ϫ�ŵŝŶƵƚĞƌ

�>& ϣϢ ϥϣʹϦϢ ϤϤ�ŵŝŶƵƚĞƌ

ϤϢϣϫͲϢϦͲϢϨ

�ƂƌũĂ�ŝŶƚĞ�ŵĞĚ�ƉƌŽǀĞƚ�ĨƂƌƌćŶ�ƉƌŽǀůĞĚĂƌĞŶ�ƐćŐĞƌ�Ɵůů͊

^ǀĂƌƐŚćŌĞƐŶƵŵŵĞƌ

dŝůůƐƚĊŶĚ�ŚĂƌ�ŝŶŚćŵƚĂƚƐ�ĂƩ�ƉƵďůŝĐĞƌĂ�ĚĞƚ�ƵƉƉŚŽǀƐƌćƩƐůŝŐƚ�ƐŬǇĚĚĂĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ƐŽŵ�ŝŶŐĊƌ�ŝ�ĚĞƩĂ�ƉƌŽǀ͘
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ORD – Ordförståelse

2. sparsmakad

A vanlig

B ŽŬƌŝƟƐŬ

C inåtvänd

D omogen

E ŬƌćƐĞŶ

1. plagiat

A draghjälp

B förändring

C ŵŝƐƐďƌƵŬ

D ĞŌĞƌĂƉŶŝŶŐ

E ƟůůćŐŐ

4. solidaritet

A ƐƚĂƌŬƚ�ůĞĚĂƌƐŬĂƉ

B ĂŬƟǀƚ�ŵŽƚƐƚĊŶĚ

C ƵƉƉƐŬĂƩĂĚ�ŝŶƐĂƚƐ

D ƐũćůǀǀĂůĚ�ŝƐŽůĞƌŝŶŐ

E ŬćŶƐůĂ�Ăǀ�ƐĂŵŚƂƌŝŐŚĞƚ

3. mota

A ĂǀƐƚĊ

B ďƌĊŬĂ

C ĨƂƌďũƵĚĂ

D ƐƚŽƉƉĂ

E välkomna

6. elementa

A ĚĂŵŵƉĂƌƟŬůĂƌ

B ŐƌƵŶĚŬƵŶƐŬĂƉĞƌ

C ǀĊŐƌƂƌĞůƐĞƌ

D förenklingar

E väderfenomen

5. med råge

A framför allt

B ŝ�ƐƚŽƌƚ�ƐĞƩ

C ŵĞĚ�ĞŌĞƌƚƌǇĐŬ

D ƉĊ�ƌćƩ�ƐćƩ

E ǀćů�ƟůůƚĂŐĞƚ

8. ŬŽŐŶŝƟŽŶ

A ŵŽƚŽƌŝƐŬĂ�ĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ

B ĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐƐŬŽŶƐƚ

C ŬćŶƐůŽŵćƐƐŝŐĂ�ƵƩƌǇĐŬ

D ƂǀĞƌůĞǀŶĂĚƐŝŶƐƟŶŬƚ

E ŝŶƚĞůůĞŬƚƵĞůůĂ�ĨƵŶŬƟŽŶĞƌ

7. regenerera

A ĊƚĞƌĮŶŶĂ

B ĊƚĞƌďŝůĚĂ

C återhämta

D återkalla

E ĊƚĞƌďĞƌćƩĂ

9. oförvanskad

A ŽĨƂƌďćƩĞƌůŝŐ

B ƵƉƉĞŶďĂƌ

C ofördärvad

D ŝŶŶĞŚĊůůƐůƂƐ

E ŽƚǀĞƚǇĚŝŐ

10. resning

A ĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶ

B varning

C omprövning

D ĚŽŵƐůƵƚ

E ƐƚćůůŶŝŶŐƐƚĂŐĂŶĚĞ
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Svensk läsförståelse – LÄS

Det händer en hel del nu. I bostadsbristens spår är debat-
ten om samhällsplaneringen brännhet. Alla verkar över-
ens om att planering och byggande är krångligt och går 
långsamt. Nyligen kritiserades regeringen av Sveriges 
Arkitekter som menar att dagens byggpolitik dessutom 
gör Sverige fulare. De har granskat det tjugotal utred-
ningar som regeringen initierat under de senaste åren 
och funnit att ordet arkitektur inte nämns en enda gång. 
Jag misstänker att ordet kultur inte heller nämns särskilt 
ofta, och frågan är: Hur klarar sig kulturhistoriska vär-
den i dagens debattklimat?
���Ú�������������������¡����Ǥ��¤� ϐ����������������-

tern utredningen En enklare plan- och bygglovsprocess. 
I  utredningen föreslås stora förändringar av den bara två 
år gamla, nya (!) plan- och bygglagen (PBL). Det  räckte 
med valda delar av de 461 sidorna för att inse att här 
frustar effektiviteten och här räds vi inte de stora tagen.

I korthet går det ut på att införa ett nytt planinstru-
ment – områdesplan – i nivån mellan översiktsplan och 
detaljplan. Områdesplanen ska vara ett förtydligande av 
Ú��������������ǡ������¡������ϐ��������¤����������������
byggprojekt bara prövas med antingen detaljplan  eller 
bygglov, aldrig både och. Eftersom detaljplaner idag 
 oftast tas fram för ett visst projekt är de så detaljerade att 
det är onödigt med de efterföljande bygglovsprövning-
ar som görs. Omvänt gäller att enklare projekt skulle 
 kunna ges bygglov utan att föregås av detaljplan. Med 
���¤���������� ϐ������Ú���������� �����Ú�������������Ǧ
��ϐ�������������������ǡ�����������������¤����������������ǡ�
inte är knutna till särskilda projekt.

Kan då kulturvärdena klara detta klimat? Javisst! Vi 
som arbetar med frågorna har kanske de starkaste mo-
tiven till förändringar i plan- och bygglagen, och vi har 
 också bra lösningar. Är det något som varit  ineffektivt så 
är det tillvaratagandet av bebyggelsens  kulturvärden, 
���������ǣ����������������� ϐ���� ��������Ǥ���������¤����
före  språka i remissvaret är att områdesplanerna an-
vänds för att enklare och snabbare än med nuvarande 
detaljplane förfarande ge tydliga signaler om var det 
ϐ����� �������¡����Ǥ� ��������������� ��¤�� ���������
med sådana  signalsystem talar sitt tydliga språk. Vi vet 
att fastighetsägare och planerare önskar denna förut-
sägbarhet. Vi vet att medborgarna vill vara delaktiga i 
vad som bevaras och utvecklas. Delaktigheten i den dis-
kussionen ökar med områdesplanerna. I enlighet med 
utredningens förslag bör bevarandefrågorna behandlas 
i ett tidigare skede än då ett byggprojekt initieras. Enk-
la kulturmiljöanalyser kan vara tillräckliga, det hand-
������������������������������������������������ϐ���������
kulturvärde. Detaljfrågorna behöver bara fördjupas om 
och när ett byggprojekt ger upphov till prövning i detalj-
plan eller bygglov.

Även för detta skede har vi ett utmärkt instrument: 
den antikvariska förundersökningen. Denna brukar vara 
en riktig ögonöppnare för samtliga inblandade vad gäl-
ler byggnadens egenskaper och kvaliteter. Den är billig 
i förhållande till övriga kostnader och ofta mycket an-
vändbar i den fortsatta projekteringen. En antikvarisk 
förundersökning bör därför krävas i inledningen av en 
detaljplane- eller bygglovsprocess i de fall där områdes-
���������������������ϐ������������¡�������������¡���������Ǥ

�ĆĚđ��ĆēĘĘĔēhƉƉŐŝŌĞƌ

11. Vilket är det övergripande målet med de för-
ändringar av PBL som utredningen föreslår, 
enligt texten?

A �Ʃ�ƂŬĂ�ĚĞůĂŬƟŐŚĞƚĞŶ�ŝ�ŽĐŚ�ŬƵŶƐŬĂƉĞŶ�Žŵ�
planfrågor.

B �Ʃ�ƐƚćƌŬĂ�ƐŬǇĚĚĞƚ�ĨƂƌ�ǀćƌĚĞĨƵůůĂ�ŵŝůũƂĞƌ͘

C �Ʃ�ĨƂƌĞŶŬůĂ�ŽĐŚ�ĨƂƌŬŽƌƚĂ�ƉůĂŶĞƌŝŶŐĞŶ�Ăǀ�
ďǇŐŐƉƌŽũĞŬƚ͘

D �Ʃ�ĨƌćŵũĂ�ĞƩ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐƚ�ďŽƐƚĂĚƐďǇŐŐĂŶĚĞ͘

12. dĞǆƞƂƌĨĂƩĂƌĞŶ�ćƌ�ƉŽƐŝƟǀ�Ɵůů�ƵƚƌĞĚŶŝŶŐĞŶƐ�ĨƂƌͲ
ƐůĂŐ͘�sĂĚ�ĨƌĂŵƐƚĊƌ�ƐŽŵ�ŚƵǀƵĚĂŶůĞĚŶŝŶŐĞŶ�Ɵůů�
det?

A &ƂƌƐůĂŐĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ĞŶ�ŵƂũůŝŐŚĞƚ�ĂƩ�ĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂ�
ũƵƐƚ�ĚĞ�ćŶĚƌŝŶŐĂƌ�ŝ�ƉůĂŶͲ�ŽĐŚ�ďǇŐŐůŽǀƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶ�
ƐŽŵ�ŚĂŶ�Ɛũćůǀ�ƵƉƉĨĂƩĂƌ�ƐŽŵ�ŵĞƐƚ�ĂŶŐĞůćŐŶĂ͘

B &ƂƌƐůĂŐĞƚ�ƵƚŐƂƌ�ĞƩ�ƐŶĂďďƚ�ŽĐŚ�ƵƉƉƌŝŬƟŐƚ�ĨƂƌƐƂŬ�
ĂƩ�ƌćƩĂ�Ɵůů�ĚĞƚ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ŬƌŝƟƐĞƌĂƚƐ�ƐĞĚĂŶ�W�>�
ŽŵĂƌďĞƚĂĚĞƐ�ƐĞŶĂƐƚ͘

C &ƂƌƐůĂŐĞƚ�ǀŝƐĂƌ�ƉĊ�ĞŶ�ŵĞĚǀĞƚĞŶŚĞƚ�Žŵ�ĂƩ�ďĞ�Ͳ 
ƐƚćŵŵĞůƐĞƌŶĂ�ŵĊƐƚĞ�ƐŬćƌƉĂƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�ŐĞ�ďĞďǇŐŐͲ
ĞůƐĞŶƐ�ŬƵůƚƵƌǀćƌĚĞŶ�ĨƵůůŐŽƩ�ƐŬǇĚĚ͘

D &ƂƌƐůĂŐĞƚ�ƐŝŐŶĂůĞƌĂƌ�ĞŶ�ƚǇĚůŝŐ�ŬƵƌƐćŶĚƌŝŶŐ�ƐŽŵ�
ƚĂƌ�ĂǀƐƚĊŶĚ�ĨƌĊŶ�ĚĞƚĂůũƌĞŐůĞƌŝŶŐ�ŝ�ƉůĂŶͲ�ŽĐŚ�
ďǇŐŐ�ůĂŐƐƟŌŶŝŶŐĞŶ͘

W�>�ƵŶĚĞƌ�ĨƂƌćŶĚƌŝŶŐ
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�ůŵƐũƵŬĂ
Almsjukan började uppträda i nordvästra Europa på 
1910-talet. Almsjukan, orsakad av svampen Ophiosto-
ma ulmi, spreds till Storbritannien där den snabba sjuk-
domsutvecklingen nådde sin kulmen redan 1930, då 
 10–40 procent av almarna i nordvästra Europa och 
 Storbritannien hade dött. Angreppen avtog hastigt, och 
omkring 1950 hade de så liten omfattning att sjukdom-
en inte längre ansågs vara ett hot mot almarna i Euro-
pa. Almsjukan spreds också till Nordamerika. Senare 
utbröt en epidemi i USA, orsakad av en ny och mycket 
mer aggressiv form av almsjukesvampen. Den nya vari-
anten spreds till Euro pa i slutet av 1960-talet. Efter det 
att man blåst faran över återkom således almsjukan i en 
mer aggressiv form, och mellan 1970 och 1990 dog mer 
än 25 miljoner av Storbritanniens uppskattningsvis 30 
miljoner almar.

Till Sverige kom den första vågen av almsjuka inte för-
rän omkring 1950. Den mer aggressiva almsjukan kom 
1980, då Örups almskog i Tomelilla kommun drabbades 
svårt. Därefter har den aggressiva almsjukan spritt sig 
���������������ϐ�������������������������������������¤���
i Sverige. På Gotland upptäcktes almsjukan så sent som 
2005 och där angrips framför allt lundalmen, som är van-
lig i de gotländska ängena. Almsjukan spreds till Sveriges 
fastland och till Gotland med almstockar eller almved 
�����������������������������������Ǥ�����ϐ����������
områden där almbestånd växer avståndsmässigt isole-
rade från andra almar och där det fortfarande inte är 
några angrepp. Någon uppskattning av skadornas om-
���������ϐ������Ú���¡�������������Ǥ

Ännu känner vi inte till den första almsjukesvamp-
ens ursprung. Almarterna i Asien är resistenta mot alm-
sjuke svamp och det kan betyda att det är därifrån den 
ursprungligen kommer. Men trots en hel del letande i 
 Asien har man inte funnit svampen. I Europa pågår nu 
 omfattande hybridisering mellan de olika almsjuke-
svamp arterna. Detta leder troligen till ökad aggressivitet.

Almsjukesvampen kan inte ta sig in i trädens lednings-
banor, kärlen, på egen hand utan får hjälp av almsplint-
borrar (skalbaggar i familjen vivlar). Mindre almsplint-
borre, Scolytus laevis, är den vanligaste arten och där-
efter kommer större almsplintborre, Scolytus triarma-
tus. Tandad almsplintborre, Scolytus multistriatusǡ�ϐ�����
i Skåne, på Öland och i någon mån i Mälardalen, och den 
är den enda almsplintborren på Gotland. Scolytus scoly-
tus, vanlig på europeiska kontinenten, förekommer än 
så länge endast i Skåne och Halland men är på snabb  
spridning norrut.

Almsplintborrarna lägger sina ägg i innerbarken i 
almar som håller på att dö eller som nyligen har dött, 

men där innerbarken ännu är frisk. Även almved som 
lagrats en tid kan fungera som yngelmaterial. Larverna 
övervintrar under barken, och på våren fullbildas skal-
baggarna. Om trädet är nedsmittat med almsjuka kan 
svampsporer fastna på de nykläckta almsplintborrarna. 
���ϐ��������������������������Ú�������¡��������������������
på grenar i almkronan och då överförs sporer till led-
ningsbanorna i almkvistar och grenar, som vissnar och 
får gula blad. Gula grenar här och där i kronan är det för-
sta tecknet på ett angrepp.

Sporerna gror och bildar mycel som växer i almens 
kärlsträngar, och där bildas även stora mängder  sporer 
��������ϐ����������¡�������Ú����������������������Ǥ�
Den snabba spridningen sker i den yttersta  årsringen. 
Svampen är en blånadssvamp och angrepp avslöjar 
sig som brunvioletta eller svarta stråk i vedens längs-
riktning. På tvärsnitt ser det ut som mörka eller svarta 
 punkter eller en sammanhängande mörk rand i  yttersta 
 årsringen. Trädet försvarar sig bland annat genom att 
täppa till ledningsbanorna (tyllbildning) vilket förhind-
rar vätsketransporten. Genom att svampen lätt sprids 
i kärlen omfattas efter hand större grenpartier av an-
greppet och till sist hela kronan, och trädet kan dö redan 
samma säsong. Att almkronan inte drabbas regelbundet 
som vid torkstress är ett tydligt tecken på almsjuka.

Träd med symptom bör avverkas så fort som möjligt. 
Almar som är boträd för almsplintborrar men som ännu 
inte visar symptom bör också avverkas. Att träden är  
boträd upptäcks under vintersäsongen då man kan se att 
fåglar letat insekter i barken. Åtgärder bör vidtas senast  
den 1 april. Därefter ökar risken för att det blir så varmt att  
����������������������ϐ��������������������������������
till nya träd. En effektiv saneringsavverkning kan kraf-
tigt begränsa den årliga förlusten av almar till bara någ-
ra procent.

Utan bekämpningsåtgärder kan man förvänta sig en 
cirka 90-procentig förlust av almar i omgivningen inom 
de närmsta tio åren. Inom trettio år kan almbestånden 
inom stora områden vara reducerade till huvudsakligen  
buskar och unga träd.

Rotkontakter med närstående träd är en annan sprid-
ningsväg, och för att hindra den spridningen ska avverk-
ningen av det angripna trädet ske så fort som möjligt  
efter upptäckt. Dessutom är det lämpligt att skära av 
rötter som kan förmodas ha rotkontakt med närståen-
de alm.

Almved kan under ganska lång tid vara lämplig att 
yngla i. Det betyder att almved måste tas om hand och 
oskadliggöras senast i början av april. Observera att  
gammal död ved och träd som är helt barkfallna är  
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ointressanta för almsplintborrar. Sådan ved bör där-
för alltid lämnas kvar till gagn för andra, harmlösa 
organismer.

På grund av smittorisken ska särskild utrustning an-
vändas när man avverkar eller beskär träd som angripits. 
Rengör alla verktyg med starkt desinfektionsmedel eller 
genom upphettning med gaslåga.

I Nederländerna, Tyskland, Schweiz och USA behand-
las enstaka särskilt värdefulla almar med preparatet 

Dutch Trig Verticillium WCS850. Preparatet  består av 
sporer från en Verticillium-svamp. Det är således fråga 
om biologisk bekämpning. Behandling leder till induce-
rad resistens, som varar i ett år. Metoden kan vara lämp-
lig om vissa träd behöver skydd en kortare tid, till exem-
pel för att almsjuketräd i närheten ska hinna tas bort.

�ĎĆ��ĆėĐđĚēĉ

hƉƉŐŝŌĞƌ

13. sŝůŬĞŶ�ŽŵƐƚćŶĚŝŐŚĞƚ�ŐƂƌ�ĂůŵƐũƵŬĂŶ�ƐǀĊƌĂƌĞ�ĂƩ�
hantera i dag än i början av 1900-talet, enligt 
texten?

A DŽƚƐƚĊŶĚƐŬƌĂŌĞŶ�ŚŽƐ�ĂůŵĂƌŶĂ�ŚĂƌ�ĨƂƌƐćŵƌĂƚƐ͘

B &ůĞƌ�ĂƌƚĞƌ�Ăǀ�ĂůŵƐƉůŝŶƚďŽƌƌĞ�ƐƉƌŝĚĞƌ�ƐũƵŬĚŽŵĞŶ͘

C �Ğƚ�ŚĂƌ�ƐŬĞƩ�ĞŶ�ŬƌĂŌŝŐ�Ɵůůǀćǆƚ�ŝ�ĂůŵďĞƐƚĊŶĚĞƚ͘

D ^ǀĂŵƉĞŶ�ƐŽŵ�ŽƌƐĂŬĂƌ�ƐũƵŬĚŽŵĞŶ�ŚĂƌ�ĨƂƌćŶĚƌĂƚƐ͘

14. sŝůŬĞƚ�Ăǀ�ĨƂůũĂŶĚĞ�ćƌ�ĞƩ�ƐǇŶůŝŐƚ�ƚĞĐŬĞŶ�ƉĊ�Ăůŵ-
sjuka, enligt texten?

A &ůćĐŬǀŝƐĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ŵĞĚ�ĚƂĚ�ǇƩĞƌďĂƌŬ͘

B hƚĞďůŝǀĞŶ�Ɵůůǀćǆƚ�Ăǀ�ŶǇĂ�ŬǀŝƐƚĂƌ�ŽĐŚ�ůƂǀ�ŝ�
grenverket.

C sŝƐƐŶĂĚĞ�ŐƌĞŶĂƌ�ŝ�ƐƉƌŝĚĚĂ�ĚĞůĂƌ�Ăǀ�ŬƌŽŶĂŶ͘

D �ůĊŶĂĚ�ŽĐŚ�ŵƂƌŬĂ�ƌćŶĚĞƌ�ŝ�ďůĂĚĞŶƐ�ŬćƌůƐƚƌćŶŐĂƌ͘

15. Vad av följande är enligt texten en helt verk-
ningslös åtgärd om man vill bekämpa alm-
sjuka?

A �Ʃ�ƐƚĞƌŝůŝƐĞƌĂ�ƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ĂŶǀćŶƚƐ�ǀŝĚ�
avverkning.

B �Ʃ�ďĞƐŬćƌĂ�ƌƂƩĞƌ�ƉĊ�ĂŶŐƌŝƉŶĂ�ƚƌćĚ͘

C �Ʃ�ĨƌĂŬƚĂ�ďŽƌƚ�ŐĂŵůĂ�ĚƂĚĂ�ƚƌćĚ͘

D �Ʃ�ĂŶǀćŶĚĂ�ďŝŽůŽŐŝƐŬĂ�ďĞŬćŵƉŶŝŶŐƐŵĞĚĞů͘

16. <ĂŶ͕�Ăǀ�ƚĞǆƚĞŶ�ĂƩ�ĚƂŵĂ͕�ĞŶ�Ăůŵ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ĚƌĂď-
ďĂƚƐ�Ăǀ�ĂůŵƐũƵŬĂ�ƂǀĞƌůĞǀĂ͕�ŽĐŚ�ŝ�ƐĊ�ĨĂůů�ŚƵƌ͍

A :Ă͕�ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ŵĂŶ�ŬĂƉĂƌ�ĚĞ�ůćŶŐƐƚĂ�ƌƂƩĞƌŶĂ͘

B :Ă͕�ŵĞĚ�ŚũćůƉ�Ăǀ�ƐƉĞĐŝĞůůĂ�ďĞŬćŵƉŶŝŶŐƐŵĞĚĞů͘

C :Ă͕�Žŵ�ĊƚŐćƌĚĞƌŶĂ�ƐćƩƐ�ŝŶ�ƟĚŝŐƚ�ƉĊ�ǀĊƌĞŶ͘

D EĞũ͕�ĞƩ�ƐĊĚĂŶƚ�ƚƌćĚ�ƚǇĐŬƐ�ŝŶƚĞ�ŬƵŶŶĂ�ƌćĚĚĂƐ͘
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�Ğƚ�ƉŽůŝƟƐŬĂ�ćŬƚĞŶƐŬĂƉĞƚ
De senaste 400 årens nordiska äktenskapshistoria inne-
håller såväl mökränkning och domkapitelförhör som 
kvinnlig myndighet, assisterad befruktning och haltan-
de äktenskap. Förändringarna under denna långa pe-
����� ����������������������������������� ��ϐ�������� �Ú��
��¡��ǡ�������������������¤������ǡ������¡��ϐ�����¡�������-
tiga kontinuiteter varav regleringen av reproduktion är 
en av de främsta. 

De senaste åren har en rad böcker, avhandlingar och 
antologier publicerats som på olika sätt rör sig kring äk-
tenskapets roll, historiskt såväl som i samtiden. Tidiga 
reformer av äktenskapslagen har utgjort fokus för en del 
av denna forskning, såväl som nyligen genomförda refor-
���ǡ���������¤��������������Ǥ����������ϐ����������������-
re publikationer ett mer generellt intresse för hur vi kan 
förstå äktenskapets plats i en välfärdsstatlig utveckling 
och, kopplat till detta, även äktenskapets relation till fa-
milj i en bredare mening. Antologin Det politiska äkten-
skapet. 400 års historia om familj och reproduktion (red. 
Bente Rosenbeck & Hanne Sanders) tillhör denna tredje 
kategori och tar ett brett grepp om äktenskapets plats i 
nordisk historia. Det är ett grepp som även innehåller ett 
ställningstagande. I tecknandet av de långa linjerna i äk-
tenskapets historia gör antologideltagarna i Det politiska 
äktenskapet nämligen gemensam sak i att synlig göra de 
aspekter av äktenskapet som får det att handla om nå-
got mer än personliga relationer: en fråga om politik och 
makt. Genusperspektivet är starkt och genomgående, 
och kompletteras stundtals även med postkoloniala per-
spektiv och en blick för heterosexualiteten som norm.

Det är förvisso ett omfattande grepp som tas om äk-
tenskapshistorien, och en förpliktigande undertitel – 400 
års historia om familj och reproduktion. Men läsningen 
av Det politiska äktenskapet uppfyller också många, om 
än inte riktigt alla, förväntningar. Mer om detta senare. 
Först något om antologins upplägg, för det är ovanligt ge-
nomtänkt. Kapitlen är sorterade under tre rubriker som 
är tematiska men också följer kronologiskt på varandra, 
och vi reser från 1600-talets Jämtland till samtida familje - 
rättsliga krockar mellan en nordisk äktenskapsmodell 
och sharialagar. Antologin ramas vidare in av såväl en in-
troduktion som en framåtblickande text på slutet, båda 
skrivna av Bente Rosenbeck, en av antologins redaktörer.

Antologins första del är en historisk tillbakablick och 
problematiserar framförallt äktenskapets gränser ge-
nom att analysera förväntningar inför, och rätten att av-
sluta, ett äktenskap under 1600–1800-talet. I dessa bi-
drag framträder hushållsposition och ståndstillhörighet 
som avgörande för tolkningen av äktenskapets betydel-
se i dåtidens samhällen, och detta klassperspektiv, med 

dagens terminologi, kunde gärna lyfts fram mer tydligt 
som ett genomgående tema. 
���������Ú���������ϐ�����¡����ϐ�������������������������

kvinnans autonomi. Nina Koefoed betonar i sin analys 
av aktivitet/passivitet i konstruktioner av ogifta mäns 
och kvinnors sexualitet under 1700-talet kvinnans ofri-
�����������¤��������¡��������Ǥ�����������ϐ��������������
 Sanders analys, som rör ungefär samma period, en helt 
annan betoning av kvinnors möjligheter att framföra 
sin önskan angående ett framtida äktenskap eller en 
skilsmässa, åtminstone i förhandlingar inför Lunds dom-
kapitel. En dialog mellan dessa resultat hade berikat 
 denna del av antologin, och tydliggjort vilka skillnader i 
material, teori eller analys som givit så pass skilda slut-
satser angående kvinnans position i äktenskapsförhand-
lingar under denna period. Sanders bidrag tål att lyftas 
fram ytterligare då det på ett pedagogiskt sätt tydliggör 
för dem som inte är ”äldre-historiker” vikten av ett ut-
arbetat religiöst perspektiv på perioder före sekularise-
ringen. Sanders för på detta sätt fram viktiga analytiska 
poänger om hur kyrkan och människorna tillsammans – 
inte i  opposition mot varandra – stöttade synen på äkten-
skapet som en samhällsinstitution grundad i Gud.

Skilsmässa och utomäktenskaplighet är viktiga teman 
i denna första del, och här följer antologin mönstret som 
�����¤���ϐ��������������������¡����������Ǥ�����¡�ǡ��������
med många andra sociala fenomen, lättare att säga var 
äktenskapet upphör eller var gränsen för icke-äkten-
������������¤�ǡ�¡�����������������������ϐ�����������Ú������
som kallas äktenskap eller äktenskaplighet. Men texter-
na i antologin gör inte endast detta. Särskilt i antologins 
andra del lyckas kapitelförfattarna hålla ett fast grepp 
���¡����������������¤���������������������������ϐ��������
av vad det inte är.

Den andra delen handlar om gränser för och utvidg-
ningar av jämställdhet när det gäller äktenskap, med-
borgarskap och önskan om att bilda familj. Jytte Larsen 
använder i sitt kapitel äktenskapet, eller snarare civil-
stånd, som en språngbräda för att problematisera att 
rösträtten gärna ses som det främsta måttet på ökad 
jämställdhet. Här lyfter Larsen istället fram de danska 
äktenskapsreformerna i början av 1920-talet som slut-
punkten för en lång reformprocess mot ett gradvist av-
skaffande av könsdiskriminering som samhällsprincip. 
Även Zara Bersbos bidrag om kvinnans ekonomiska med-
borgarskap innehåller viktiga påpekanden om att reg-
lerna för kvinnans ekonomiska myndighet så sent som 
1950 var fulla av undantag och övergångsregler. Pro-
blematiseringen av heterosexualitet och preciseringen 
av dess historiska skiftning – mot att inbegripa lust och 
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inte endast reproduktion – är ytterligare ett exempel på 
hur det som utgör en central del av konstruktionen av 
äktenskapet utforskas. Jens Rydströms bidrag om den 
nordiska modellen av registrerat partnerskap blir här-
vidlag viktigt för att i denna berättelse om äktenskapets 
historia synliggöra hur samkönade par successivt inklu-
derats i regleringen av parrelationer.

I den tredje delen av antologin, som tar upp mång-
�������������ǡ� ���������� ����� ϐ����������ϐ���������������
¡��������������Ǥ���������������ϐ�������������������¡�����
�������������¡�����ǡ�����������������ϐ���������������
av antologins fokus. Antologin har tillkommit inom ra-
men för ett större projekt kring den nordiska välfärds-
modellen och äktenskapet. Alla bidrag utom Helene Carl-
bäcks  kapitel om attityder till sovjetiska familjelagar ut-
�¤������¤� ��¤�������������������� ������¤���������� ϐ�����
av de nordiska länderna, och det hade gett ytterligare 
��������������������������� �� ϐ�����������������������-
vecklad  diskussion om hur nordiskhet/norskhet/svensk-

het/danskhet kunnat relateras till förändringarna av de 
nordiska äktenskapslagarna. 

I Gunlög Furs kapitel får vi den mest explicita diskus-
sionen om nationen och koloniala ambitioner  kopplade 
därtill. Furs kapitel är en av antologins höjdpunkter och 
förenar den detaljrikedom och empirinärhet som är cen -
tral i antologin med den stora berättelsen – den om vad 
som ansetts vara så viktigt med äktenskapet. Ann- 
��ϐ��� ������� �������� ������������� ��������� �¡��� �����
skilsmässa är grundligt och tydligt i utredningen av vil-
ka aspekter som ställer till problem när muslimska skils-
mässoregler möter den svenska äktenskapslagen. Tyvärr 
släpper Roald på slutet sitt starka fokus på hur reglerna 
påverkar muslimska kvinnors liv och gissar istället att 
problemen med haltande äktenskap kommer att minska 
i takt med ökad integration, vilket blir en något tandlös 
avslutning på en viktig analys.

�ĆęėĎēĊ��ēĉĊėĘĘĔē

hƉƉŐŝŌĞƌ

17. Vad förenar enligt texten de olika skribenternas 
ďŝĚƌĂŐ�Ɵůů�ĂŶƚŽůŽŐŝŶ͍

A �Ʃ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚůĂƌ�ćŬƚĞŶƐŬĂƉĞƚ�ŝ�ƌĞůĂƟŽŶ�Ɵůů�ƉŽůŝƟŬ�
ŽĐŚ�ĂŶĚƌĂ�ŵĂŬƞƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶ͘

B �Ʃ�ĚĞ�ƚĂƌ�ƐƚćůůŶŝŶŐ�ŵŽƚ�ćŬƚĞŶƐŬĂƉĞƚ�ƐŽŵ�ŝŶƐƟ�ƚƵͲ 
�ƟŽŶ͘

C �Ʃ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚůĂƌ�ćŬƚĞŶƐŬĂƉĞƚ�ƐŽŵ�ĞŶ�ƌĞůŝŐŝƂƐ�
angelägenhet.

D �Ʃ�ĚĞ�ƚĂƌ�ƐƚćůůŶŝŶŐ�ŵŽƚ�ƐƚĂƚůŝŐ�ŵĂŬƚ�ƂǀĞƌ�ćŬƚĞŶͲ
ƐŬĂƉĞƚ͘

18. �ŶůŝŐƚ�ƌĞĐĞŶƐĞŶƚĞŶ�ŝŶŶĞŚĊůůĞƌ�ĂŶƚŽůŽŐŝŶ�ŵŽƚ-
ƐƚƌŝĚŝŐĂ�ƐǇŶƐćƩ�ŝ�ĞŶ�ǀŝƐƐ�ĨƌĊŐĂ͘�sŝůŬĞŶ͍

A ,Ƶƌ�ƐƚŽƌ�ƌŽůů�ŵćŶƐ�ŬůĂƐƐƟůůŚƂƌŝŐŚĞƚ�ƐƉĞůĂĚĞ�ĨƂƌ�
ĚĞƌĂƐ�ǀĂů�Ăǀ�ŵĂŬĂ�ƵŶĚĞƌ�ϭϲϬϬʹϭϴϬϬͲƚĂůĞƚ͘

B ,Ƶƌ�ƐƚŽƌƚ�ŚĂŶĚůŝŶŐƐƵƚƌǇŵŵĞ�ŬǀŝŶŶŽƌ�ŚĂĚĞ�
ŝ�ĨƌĊŐŽƌ�ŬƌŝŶŐ�ćŬƚĞŶƐŬĂƉ�ƵŶĚĞƌ�ϭϳϬϬͲƚĂůĞƚ͘

C ,Ƶƌ�ƐƚŽƌƚ�ĚĞƚ�ƐĂŵŚćůůĞůŝŐĂ�ƚƌǇĐŬĞƚ�ĂƩ�ŝŶŐĊ�
ćŬƚĞŶƐŬĂƉ�ǀĂƌ�ŝ�ĚĞƚ�ŐĂŵůĂ�ŬƌŝƐƚŶĂ�^ǀĞƌŝŐĞ͘

D ,Ƶƌ�ƐƚŽƌ�ƉĊǀĞƌŬĂŶ�ƌĞůŝŐŝŽŶĞŶ�ŚĂĚĞ�ƉĊ�ŵćŶŶŝͲ
ƐŬŽƌƐ�ůĞǀŶĂĚƐƐćƩ�ĨƂƌĞ�ƐĞŬƵůĂƌŝƐĞƌŝŶŐĞŶ͘

19. sŝůŬĞƚ�ƐǀĂƌƐĨƂƌƐůĂŐ�ĂŶŐĞƌ�ĞƩ�Ăǀ�ĚĞ�ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐ-
ƌĞƐƵůƚĂƚ�ƐŽŵ�ƌĞĐĞŶƐĞŶƚĞŶ�ŚŝƩĂƌ�ŝ�ĂŶƚŽůŽŐŝŶƐ�
andra del?

A �Ʃ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ŵŽƚ��ũćŵƐƚćůůĚŚĞƚ�ŚĂƌ�ƚĂŐŝƚ�ĂǀͲ�
ŐƂƌĂŶĚĞ�ƐƚĞŐ�ĨƌĂŵĊƚ�ŽĐŬƐĊ�ŐĞŶŽŵ�ćŶĚƌŝŶŐĂƌ�ŝ�
ćŬƚĞŶƐŬĂƉƐůĂŐƐƟŌŶŝŶŐĞŶ͘

B �Ʃ�ŝŶĨƂƌĂŶĚĞƚ�Ăǀ�ŬǀŝŶŶůŝŐ�ƌƂƐƚƌćƩ�ƉĊǀĞƌŬĂĚĞ�
ůĂŐƐƟŌŶŝŶŐĞŶ�ŬƌŝŶŐ�ćŬƚĞŶƐŬĂƉ�Ɵůů�ĂƩ�ďůŝ�ŵĞƌ�
ũćŵƐƚćůůĚ͘

C �Ʃ�ũćŵƐƚćůůĚŚĞƚĞŶ�ĨƂƌƐƚ�ďůĞǀ�ůĂŐƐƚĂĚŐĂĚ�ŝŶŽŵ�
ćŬƚĞŶƐŬĂƉĞƚƐ�ƌĂŵ�ŽĐŚ�ĚćƌŝĨƌĊŶ�ƐƉƌĞĚ�ƐŝŐ�Ɵůů�
ĂŶĚƌĂ�ƐĂŵŚćůůƐŽŵƌĊĚĞŶ͘

D �Ʃ�ƌƂƐƚƌćƩĞŶ�ďůĞǀ�ĊƚŬŽŵůŝŐ�ĨƂƌ�ŬǀŝŶŶŽƌ�ƚĂĐŬ�
ǀĂƌĞ�ĚĞ�ƌĞĨŽƌŵĞƌ�Ăǀ�ćŬƚĞŶƐŬĂƉƐůĂŐĂƌŶĂ�ƐŽŵ�
ŚĂĚĞ�ŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐ�ƟĚŝŐĂƌĞ͘

20. Vad skiljer antologins tredje del från den första 
ŽĐŚ�ĚĞŶ�ĂŶĚƌĂ͕�ĞŶůŝŐƚ�ƚĞǆƚĞŶ͍

A <ĂƉŝƚůĞŶ�ƐĂŬŶĂƌ�ĞƩ�ƐĂŵůĂŶĚĞ�ƚĞŽƌĞƟƐŬƚ�ƚĞŵĂ͘

B :ćŵĨƂƌĞůƐĞƌ�ƐŬĞƌ�ŝŶƚĞ�ŐĞŽŐƌĂĮƐŬƚ�ƵƚĂŶ�ƂǀĞƌ�ƟĚ͘

C /ŶŶĞŚĊůůĞƚ�ĂǀƐĞƌ�ŝŶƚĞ�ŶĊŐŽŶ�ƐćƌƐŬŝůƚ�ĂŶŐŝǀĞŶ�
period.

D WĞƌƐƉĞŬƟǀĞƚ�ǀŝĚŐĂƐ�Ɵůů�ĂƩ�ŝŶƚĞ�ĞŶďĂƌƚ�ŽŵĨĂƩĂ�
Norden.
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21. ^ĞĚĂŶ�ϭϵϵϲ�ĮŶŶƐ��ĞƌĞĚƐŬĂƉƐŵƵƐĞĞƚ�ƉĊ�ƉůĂƚƐ�ŝ��ũƵƌĂŵŽƐƐĂ͕�ŽĐŚ�ďĊĚĞ�ŶŽƐƚĂůŐŝŬĞƌ�
ŽĐŚ�ƐŬŽůŬůĂƐƐĞƌ�ͺͺͺͺ �ͅŚŝƚ�ǀĂƌũĞ�Ċƌ͘ ��Ğƚ�ŚĞůĂ�ďǇŐŐĞƌ�ƉĊ�:ŽŚĂŶƐ�ŚŽďďǇ�ƐĂŵƚ�ƉĊ�ǀŝůũĂŶ�
ĂƩ�ƚĂ�ǀĂƌĂ�ƉĊ�ŵćŶŐĚĞƌ�Ăǀ�ŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂ�ĨƂƌĞŵĊů�ŽĐŚ�ĚŽŬƵŵĞŶƚ�ƐŽŵ͕�Žŵ�ĚĞƚ�ǀĞůĂƚ�ƐŝŐ�
ŝůůĂ͕�ĂŶŶĂƌƐ�ůćƩ�ŚĂĚĞ�ͺͺͺͺ �ͅƟůů�ƐŽƉƟƉƉĞŶ͘

A ŚćŶǀŝƐĂƐ�ʹ�ƐŽŶĚĞƌĂƚƐ

B ǀĂůůĨćƌĚĂƌ�ʹ�ĨƂƌƉĂƐƐĂƚƐ

C ƐŬŽĐŬĂƐ�ʹ�ůŽŬĂůŝƐĞƌĂƚƐ

D ŇĂŶĞƌĂƌ�ʹ�ĨƂƌŵƵůƚŶĂƚƐ

22. sŝĚ�ĞŵƉŝƌŝƐŬĂ�ƐƚƵĚŝĞƌ�ŚĂƌ�ĚĞƚ�ǀŝƐĂƚ�ƐŝŐ�ĂƩ�ŵćŶŶŝƐŬŽƌ�ŝ�ƐŬŝůĚĂ�ůćŶĚĞƌ�ŚĂƌ�ĞŶ�ůŝŬĂƌƚĂĚ�
ƵƉƉĨĂƩŶŝŶŐ�Žŵ�ŽůŝŬĂ�ǇƌŬĞŶƐ�ĂŶƐĞĞŶĚĞ͘�ͺͺͺͺ �ͅćƌ�ƐĊůĞĚĞƐ�ƵŶŐĞĨćƌ�ĚĞŶƐĂŵŵĂ�ǀćƌůĚĞŶ�
över.

A zƌŬĞƐŐĞŵĞŶƐŬĂƉĞŶ

B zƌŬĞƐŚŝĞƌĂƌŬŝŶ

C zƌŬĞƐƟůůŚƂƌŝŐŚĞƚĞŶ

D zƌŬĞƐƐƚŽůƚŚĞƚĞŶ

23. >ćƌŽǀĞƌŬĞŶ�ŽĐŚ�ĚĞƌĂƐ�ŵŽƚƐǀĂƌŝŐŚĞƚĞƌ�ĮĐŬ�ĞŶ�ŶǇĐŬĞůƌŽůů�ŝ�ĨƂƌĚĞůŶŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ĚĞƚ� 
ŬƵůƚƵƌĞůůĂ�ŬĂƉŝƚĂů�ƐŽŵ�ͺͺͺͺ �ͅŝ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͕�ĞŌĞƌƐŽŵ�ǀćŐĞŶ�Ɵůů�ŚƂŐƌĞ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�
ƉƌĞƐƟŐĞĨǇůůĚĂ�ͺͺͺͺ �ͅŐŝĐŬ�ŐĞŶŽŵ�ĚĞƐƐĂ�ƐŬŽůŽƌ͘

A ĨĂǀŽƌŝƐĞƌĂƚƐ�ʹ�ƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞƌ

B ĚŽŵƉƚĞƌĂƚƐ�ʹ�ƉƌĞƉŽƐŝƟŽŶĞƌ

C ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƐĞƌĂƚƐ�ʹ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞƌ

D ĂĚũƵŶŐĞƌĂƚƐ�ʹ�ƉƌĞŵĂƚƵƌĞƌ

24. �ĞŶŶĂ�ͺͺͺͺ �ͅĂǀ�ďĞŵƂƚĂŶĚĞƚ͕�ĚĞƚ�ŶćƌĂ�ŵƂƚĞƚƐ�ŶŝǀĊ͕�ƌƂƌ�ĚĞŶ�ĞŶƐŬŝůĚĂ�ŚĂŶĚůćŐŐĂƌĞŶƐ�
ĞƟƐŬĂ�ŐƌƵŶĚĞƌ�ŽĐŚ�ĨƂƌŵĊŐĂ�Ɵůů�ͺͺͺͺ �ͅŝ�ĚĞƚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĂ�ŵƂƚĞƚ�ŵĞĚ�ĚĞŶ�ĨƵŶŬƟŽŶƐͲ
ŶĞĚƐĂƩĂ�ŵćŶŶŝƐŬĂŶ͘�,ĂŶƐ�ĞůůĞƌ�ŚĞŶŶĞƐ�ĨƂƌŚĊůůŶŝŶŐƐƐćƩ�ĂǀŐƂƌ�ǀŝůŬĂ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�
ƐŽŵ�ĮŶŶƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�ŬŽŶŬƌĞƚ�ĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂ�ŚĂŶĚŝŬĂƉƉŽůŝƟŬĞŶƐ�ͺͺͺͺͺ͘

A ƚŽůŬŶŝŶŐ�ʹ�ĨŽŬƵƐ�ʹ�ƉƌĂŬƟŬ

B ƉƌĞŵŝƐƐ�ʹ�ƐĂŵƐƉĞů�ʹ�ŐƌƵŶĚǀĂůĂƌ

C ǀŝŶŬĞů�ʹ�ǀćůǀŝůũĂ�ʹ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƌ

D ĂƐƉĞŬƚ�ʹ�ĞŵƉĂƟ�ʹ�ŝŶƚĞŶƟŽŶĞƌ
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25. �ŽƌƌĞůŝŽƐ�ćƌ�ĞŶ�ďĂŬƚĞƌŝĞůů�ŝŶĨĞŬƟŽŶƐƐũƵŬĚŽŵ�Ěćƌ�ďĂŬƚĞƌŝĞƌŶĂ�ƐƉƌŝĚƐ�ŵĞĚ�ĨćƐƟŶŐĂƌ͘ �
&ćƐƟŶŐďĞƩĞƚ�ͺͺͺͺ �ͅŽŌĂ�ĞŌĞƌƐŽŵ�ĨćƐƟŶŐůĂƌǀĞƌ�ŽĐŚ�ĨćƐƟŶŐŶǇŵĨĞƌ�ćƌ�ŵǇĐŬĞƚ�ƐŵĊ�
ŽĐŚ�ŬŶĂƉƉƚ�ƐǇŶůŝŐĂ͘��ŝĂŐŶŽƐ�ƐƚćůůƐ�ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ͺͺͺͺ �ͅƉĊǀŝƐĂƐ�ŝ�ďůŽĚ�ŽĐŚ�ŚũćƌŶŚŝŶŶĞͲ
ǀćƚƐŬĂ͘�EĊŐŽŶ�ƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐ�ƐŽŵ�ĚŝƌĞŬƚ�ƉĊǀŝƐĂƌ�ďĂŬƚĞƌŝĞƌŶĂ�ĞůůĞƌ�ĚĞƌĂƐ��E��ŚĂƌ�
ćŶŶƵ�ŝŶƚĞ�ŬƵŶŶĂƚ�ŐĞŶŽŵĨƂƌĂƐ͘

A ĨƂƌƐǀŝŶŶĞƌ�ʹ�ĨćƐƟŶŐǀŝƌƵƐ

B ĨƂƌďŝƐĞƐ�ʹ�ĂŶƟŬƌŽƉƉĂƌ

C ĨƂƌƌŝŶŐĂƐ�ʹ�ŬƌŽŵŽƐŽŵĞƌ

D ĨƂƌŵŝŶƐŬĂƐ�ʹ�ďĂŬƚĞƌŝĞƌ

26. &ŝŶůĂŶĚƐƐǀĞŶƐŬĂƌŶĂ�ƵƚŐƂƌ�ĞŶ�ŐƌƵƉƉ�Žŵ�ĐŝƌŬĂ�ϯϬϬ�ϬϬϬ�ĮŶůćŶĚƐŬĂ�ŵĞĚďŽƌŐĂƌĞ� 
ƐŽŵ�ŚĂƌ�ƐǀĞŶƐŬĂ�ƐŽŵ�ŵŽĚĞƌƐŵĊů͘�dŝůů�ŵĊŶŐĂ�ĮŶůĂŶĚƐƐǀĞŶƐŬĂƌƐ�ͺͺͺͺ �ͅŚĂƌ�ĨŽůŬ� 
ĨƌĊŶ�^ǀĞƌŝŐĞ�ŽŌĂ�ƉƌŽďůĞŵ�ŵĞĚ�ĂƩ�ƌŝŬƟŐƚ�ŐƌĞƉƉĂ�ĚĞƩĂ͕�ŬĂŶƐŬĞ�ďĞƌŽĞŶĚĞ�ƉĊ� 
ĂƩ�ĚĞ�ćƌ�ĂůůƞƂƌ�ƐŶĂďďĂ�ŵĞĚ�ĂƩ�ŬŽƉƉůĂ�ƐƉƌĊŬ�Ɵůů�ŶĂƟŽŶ͘

A förtret

B fördom

C förvirring

D ĨƂƌƐĂŬĞůƐĞ

27. �Ğƚ�ǀĞƌŬĂƌ�ĮŶŶĂƐ�ĞŶ�ŽƵƩĂůĂĚ�ůĞĚĂƌƐŬĂƉƐƚĞŽƌŝ�ƐŽŵ�ŐĊƌ�Ƶƚ�ƉĊ�ĂƩ�ŵĂŶ�ŝŶƚĞ�ďƂƌ͕ �
ŬŶĂƉƉƚ�ĞŶƐ�ŬĂŶ͕�ĂŐĞƌĂ�ͺͺͺͺ �ͅĞŌĞƌƐŽŵ�ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ćƌ�ŶĊŐŽŶ�ŝĚĠ�ĂƩ�ͺͺͺͺ �ͅĞŶ�ŬĂƚĂƐƚƌŽĨ�
ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ŚĂƌ�ƵƉƉƐƚĊƩ͘

A ƉƌŽǀŽŬĂƟǀƚ�ʹ�ĨƂƌŽƌƐĂŬĂ

B ƉƌĞǀĞŶƟǀƚ�ʹ�ĨƂƌĞďǇŐŐĂ

C ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀƚ�ʹ�ĨƂƌŬƵŶŶĂ

D ƉƌĞƐƵŵƟǀƚ�ʹ�ĨƂƌĞďĊĚĂ�

28. �ŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶ�ƐŽŵ�ĨƂůũĚĞ�ŬćŶĚĞƐ�ŵĞƐƚ�ƐŽŵ�ĞŶ�ƵƉƉƌĞƉŶŝŶŐ�Ăǀ�ĚĞŶ�ƐĊ�ŬĂůůĂĚĞ��ĐƚƵŵͲ
ĚĞďĂƩĞŶ�ƐŽŵ�ĚƌŽŐ�ŐĞŶŽŵ�ƐƉĂůƚĞƌŶĂ�ĨƂƌ�ŶĊŐƌĂ�Ċƌ�ƐĞĚĂŶ͘�:Ă͕�ŝ�ƐũćůǀĂ�ǀĞƌŬĞƚ�ƐŽŵ�ĞƩ�
ͺͺͺͺ �ͅƉĊ�ĞŶ�ƐĞƌŝĞ�ĂŶĚƌĂ�ƉĞŶŶĨĞũĚĞƌ�ƐŽŵ�ƌĂƐĂƚ�ĚĞ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ĊƌĞŶ͘

A ĚĂ�ĐĂƉŽ

B ĐĂƌƉĞ�ĚŝĞŵ

C ƐƚĂƚƵƐ�ƋƵŽ

D alter ego



ʹ�ϭϬ�ʹ

MEK

29. �Ğƚ�ĨƌĂŵŬŽŵ�ĂƩ�ĐŚĞĨĞƌŶĂ�ͺͺͺͺ �ͅďŝĚƌĂƌ�Ɵůů�ĂƩ�ƐŬĂƉĂ�ĞŶ�ŬƵůƚƵƌ�ƐŽŵ�ĨƌćŵũĂƌ� 
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ƐĊ�ŬĂůůĂĚ�ĞǀŝĚĞŶƐďĂƐĞƌĂĚ�ƉƌĂŬƟŬ�ŝŶŽŵ�ĨǇƐŝŽƚĞƌĂƉŝ͘�/�ƐƚćůůĞƚ� 
ƚǇĐŬƐ�ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƌĞůĂƚĞƌĂĚĞ�ĨƌĊŐŽƌ�ͺͺͺͺ �ͅǀĂƌĂ�ďĞƌŽĞŶĚĞ�Ăǀ�ĞŶƐŬŝůĚĂ�ĞŶŐĂŐĞƌĂĚĞ�
ĨǇƐŝŽƚĞƌĂƉĞƵƚĞƌ�ƐŽŵ�ŚĊůůĞƌ�ƐŝŐ�ͺͺͺͺ �ͅŵĞĚ�ĂŬƚƵĞůů�ĨŽƌƐŬŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ŝŶĨŽƌŵĞƌĂƌ�ƐŝŶĂ� 
ŬŽůůĞŐŽƌ�Žŵ�ĚĞ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƌƂŶĞŶ͘�

A ŝ�ĞŶƐƚĂŬĂ�ĨĂůů�ʹ�ĨƂƌ�ĚĞƚ�ŵĞƐƚĂ�ʹ�ŝ�ƐĐŚĂĐŬ

B ŝ�ĚĞ�ŇĞƐƚĂ�ƐĂŵŵĂŶŚĂŶŐ�ʹ�ŶćƐƚĂŶ�ĂůĚƌŝŐ�ʹ�ƵƉƉĚĂƚĞƌĂĚĞ

C ŝ�ĂůůƞƂƌ�ŚƂŐ�ŐƌĂĚ�ʹ�ĂůůƞƂƌ�ƐćůůĂŶ�ʹ�ŝ�ĨƌĂŵŬĂŶƚ

D ŝ�ŵĞƌ�ďĞŐƌćŶƐĂĚ�ƵƚƐƚƌćĐŬŶŝŶŐ�ʹ�Ɵůů�ƐƚŽƌ�ĚĞů�ʹ�ă�ũŽƵƌ

30. �Ʃ�ŐĞŶŽŵƐŬĊĚĂ�ͺͺͺͺ �ͅćƌ�ŽŌĂ�ƐǀĊƌƚ͕�ƐćƌƐŬŝůƚ�Žŵ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ƵƉƉŐĞƌ�ĞƩ�ĞŶŬĞůƚ�ƐǇŵƚŽŵ�
ƐŽŵ�ǀćƌŬ͕�ǀĂƌƐ�ͺͺͺͺ �ͅŝŶƚĞ�ŬĂŶ�ŵŽƚďĞǀŝƐĂƐ�ŐĞŶŽŵ�ůćŬĂƌƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐ�ĞůůĞƌ�ƚĞŬŶŝƐŬ�
ĚŝĂŐŶŽƐƟŬ͘

A ĨŽďŝ�ʹ�ĞǆƉŽŶĞƌŝŶŐ

B ƉůĂĐĞďŽ�ʹ�ǀĂƌĂŬƟŐŚĞƚ

C ƐŝŵƵůĞƌŝŶŐ�ʹ�ďĞĮŶƚůŝŐŚĞƚ

D ŚǇƉŽŬŽŶĚƌŝ�ʹ�ĂƌŐƵŵĞŶƚ


