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Svarshäfte nr.

DELPROV 9

DTKd

Delprovet innehåller 20 uppgifter.

Anvisningar
Provet innehåller diagram, tabeller, kartor och andra graﬁska framställningar. Materialet 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 ﬁnns på respektive uppslag.
Till varje uppgift ﬁnns det fem svarsförslag. Välj det som bäst besvarar frågan.
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Studera det högsta och det lägsta vattenstånd som
uppmättes i Mälaren under 1996. Hur stor var
skillnaden?
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Vattenståndet i Mälaren. Medelvärde, minimivärde och maximivärde för varje månad 1996 samt månadernas normalvärde.
Meter över havet (m.ö.h.).

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.

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.
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.
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Patienter i sluten sjukvård

Antalet personer i Sverige som 1987–2001 vårdades i sluten sjukvård för några
tumörsjukdomar.

Antalet personer i Sverige som 1987–2001 vårdades i sluten sjukvård för några sjukdomar i matsmältningsorganen.
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Uppgifter
1. Jämför det år då antalet personer som vårdades för prostatacancer var som
störst med det år då det var som minst. Hur stor var skillnaden i antal
personer?
A

500

B

1 000

C

1 500

D

2 000

E

2 500

2. Vilket år avses?
Fler personer vårdades för ljumskbråck än för gallstenssjukdom, och fler än
8 500 vårdades för bröstcancer. Det skilde drygt 3 000 i antal mellan de som
vårdades för sår på magsäck/tolvfingertarm och de som vårdades för gallstenssjukdom.
A

1988

B

1990

C

1991

D

1994

E

1995
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Barnfamiljers ekonomi
Antalet hemmaboende barn 0–17 år i Sverige 1991 och 1993–1999, totalt
samt fördelat på ålder och familjetyp. Antal i tusental.

Den disponibla medianinkomsten för familjer med
hemmaboende barn 0–17 år, redovisat för olika
familjetyper åren 1991, 1996 och 1999. Tusental
kronor (omräknat till 1999 års priser).
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Familjestödens andel av den disponibla medianinkomsten
1999 för familjer med hemmaboende barn 0–17 år. Uppdelning efter familjetyp och form av familjestöd. Procent.

Uppgifter
5. Hur många hemmaboende barn ingick 1991 i en familjetyp där den
disponibla medianinkomsten var över 120 000 kronor?
A

113 000

B

243 000

C

264 000

D

378 000

E

746 000

6. Av alla hemmaboende barn med ensamstående förälder 1993 levde cirka
12 procent i familjer med en inkomststandard under socialbidragsnormen.
Hur många barn rörde det sig om?
A

32 000

B

39 000

C

78 000

D

224 000

E

323 000
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Skattemedel
Totalt: 1 157 miljarder kronor
Punktskatter 7,4 %

Statlig inkomstskatt på arbete 2,9 %

Moms 15,8 %

Kommunal inkomstskatt på arbete 27,4 %

Övriga kapitalskatter 2,8 %
Förmögenhetsskatt 0,7 %
Fastighetsskatt 1,1 %
Skatt på kapitalinkomst 2,9 %
Bolagsskatt 6,3 %
Övrig skatt på arbete 0,1 %
Socialavgifter 32,5 %

Statens inkomst från beskattning fördelad på olika poster år 2000.
Miljarder kronor och procent.

Totalt: 1 155 miljarder kronor
Allmän offentlig förvaltning 15,1 %

Försvar 3,7 %
Samhällsskydd och
rättsskipning 2,5 %

Socialt skydd 44,0 %
- Pensioner 226,0 mdkr
- Sjukpenning 33,1 mdkr
- Arbetslöshetsersättning
31,7 mdkr
- Barnbidrag 18,9 mdkr
- Föräldrapenning 15,3 mdkr
- Övrigt 183,2 mdkr

Näringslivsfrågor 6,5 %
Miljöskydd 0,2 %
Bostadsförsörjning och
samhällsutveckling 1,0 %
Hälso- och sjukvård 11,6 %
Utbildning
13,4 %

Fritidsverksamhet, kultur och
religion 2,0 %

Statens användning av skattemedel fördelad på olika utgiftsposter år
2000. Miljarder kronor och procent.
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Uppgifter
7. Jämför inkomsten från socialavgifter med utgiften för socialt skydd.
Hur stor var skillnaden?
A

50 miljarder kr

B

130 miljarder kr

C

380 miljarder kr

D

740 miljarder kr

E

1 150 miljarder kr

8. Vilken av följande poster avses?
Räknat i kronor var denna inkomst från beskattning mindre än utgiften för
allmän offentlig förvaltning. Inkomsten var dock större än den sammanlagda
utgiften för arbetslöshetsersättning och barnbidrag.
A

Statlig inkomstskatt på arbete

B

Kommunal inkomstskatt på arbete

C

Socialavgifter

D

Skatt på kapitalinkomst

E

Punktskatter

–9–

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »

Stockholms Sjukhem 1917–1965
©Högskoleverket

– 10 –

Kostnader för läkemedel, livsmedel, avlöningar
och pensioner samt den totala underhållskostnaden för patienter vid Stockholms Sjukhem några
år under perioden 1917–1965. Miljoner kronor.

Inbetalda vårdavgifter samt underhållskostnader för
patienter vid Stockholms Sjukhem några år under
perioden 1917–1965. GAPET visar skillnaden mellan
underhållskostnader för patienter och inbetalda vårdavgifter. Miljoner kronor.
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Uppgifter
9. Hur mycket större var den sammanlagda kostnaden för läkemedel,
livsmedel samt avlöningar och pensioner 1965 jämfört med 1917?
A

284 932 kr

B

1 362 174 kr

C

1 746 315 kr

D

3 312 525 kr

E

3 518 602 kr
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10. Studera skillnaden mellan underhållskostnader för patienter och de inbetalda
vårdavgifterna (GAPET) 1958 respektive 1965. Med hur mycket hade
GAPET ökat 1965 jämfört med 1958?
A

55 procent

B

95 procent

C

130 procent

D

195 procent

E

230 procent

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »

Marktyper i Sverige
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De svenska länens areal i hektar fördelad på marktyper år 2000. Sveriges fyra största sjöar redovisas separat.
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Uppgifter
11. Vilket län hade den största respektive minsta sammanlagda
arealen jordbruks- och skogsmark?
Störst

Minst

A

Norrbottens län

Gotlands län

B

Västra Götalands län

Norrbottens län

C

Västerbottens län

Gotlands län

D

Västra Götalands län

Blekinge län

E

Norrbottens län

Blekinge län
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12. Hur stor andel av Sveriges län använde större areal till täkter än
vad länen i genomsnitt gjorde?
A

1/4

B

1/3

C

2/5

D

1/2

E

3/5
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Ransoneringen i samband med andra världskriget
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VARUSLAG
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Ransoneringsperioder för livsmedel och vissa andra dagligvaror i Sverige åren 1940–1951.
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Uppgifter
13. För vilket varuslag gällde att den första ransoneringsperioden
trädde i kraft före den 1 januari 1943 och att den totalt varade
i 4 år och 2 månader?
A

Torkad frukt

B

Ägg

C

Makaroner

D

Kryddor

E

Korngryn
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14. Hur många av varuslagen var ransonerade den 1 juli 1941?
A

3

B

4

C

14

D

17

E

18
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Norrbyskär 1954
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Uppgifter
15. Hur stor del av den ö där änkehuset var beläget utgjordes av
potatisland?
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A

1/10

B

1/5

C

1/4

D

1/3

E

1/2

16. Du befinner dig vid Immanuelskapellet på Stengrundet och ska följa vägen till
snickeriet via Suckarnas bro och Gamla hotellet. Hur lång är vägsträckan,
och i vilken riktning från kapellet ligger snickeriet fågelvägen?
A

450 m, sydvästlig riktning

B

450 m, västlig riktning

C

450 m, nordvästlig riktning

D

550 m, sydsydvästlig riktning

E

550 m, nordnordvästlig riktning
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Virkesförråd och gallringsareal

Virkesförrådet i Sverige 1926–2001 uppdelat efter trädslag.
Miljoner skogskubikmeter (milj. m3sk).

Virkesförrådet i Sverige 1954–2002 uppdelat efter ägarkategori.
Miljoner skogskubikmeter (milj. m3sk).

Den svenska skogens gallringsareal 1956–2002 uppdelat efter ägarkategori. Tusental hektar (ha).
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Uppgifter
17. Vilket svarsförslag är korrekt?
A

Virkesförrådet av lövträd var 500 miljoner skogskubikmeter större 1970 än
1940.

B

Virkesförrådet för privata skogsägare var 500 miljoner skogskubikmeter
större 1995 än 1960.

C

Virkesförrådet för övriga skogsägare var 200 miljoner skogskubikmeter
mindre 1995 än 1975.

D

Gallringsarealen för privata skogsägare var 100 000 hektar större 1980 än
1975.

E

Gallringsarealen för övriga skogsägare var 30 000 hektar mindre 1975 än
1960.

18. Hur mycket större var virkesförrådet av gran 2001 jämfört med
1926?
A

600 miljoner skogskubikmeter

B

900 miljoner skogskubikmeter

C

1 100 miljoner skogskubikmeter

D

1 300 miljoner skogskubikmeter

E

1 700 miljoner skogskubikmeter
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Lärare i svenska skolor
Antalet tjänstgörande lärare, heltidstjänster, tjänstgöringsgrad och tjänstlediga lärare samt det totala
antalet lärare i Sverige läsåret 2003/2004 uppdelat på skolform och huvudman.
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Uppgifter
19. Hur stor andel av samtliga lärare i statlig specialskola var tjänstlediga?
A

11 procent

B

15 procent

C

27 procent

D

35 procent

E

44 procent

20. Vad var det genomsnittliga antalet elever per heltidslärartjänst i
samegrundskolan?
A

2,3

B

6,5

C

10,6

D

15,4

E

20,7
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PROVET ÄR SLUT. FINNS TID ÖVER,
KONTROLLERA DINA SVAR.

