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2. estetisk

A äkta

B storslagen

C lättsam

D moralisk

E smakfull

1. spannmål

A rotsaker

B baljväxter

C husmanskost

D sädeskorn

E mjölkprodukter

4. vanställa

A föreställa

B förfula

C förnedra

D förkasta

E förhindra

3. permafrost

A ständig tjäle

B klimatförändring

C snöfri vinter

D glaciär i rörelse

E bottenfrusen sjö

6. åtskilliga

A mätbara

B relaterade

C bortvalda

D rangordnade

E många

5. aspartam

A blekmedel

B fyllningsmaterial

C lugnande medel

D färgämne

E sötningsmedel

8. manierad

A trög

B modig

C konstlad

D begåvad

E närgången

7. överlöpare

A ryttare

B förrädare

C stolt person

D inkräktare

E kraftkarl

9. anestesi

A bedövning

B frigörelse

C raseriutbrott

D färgblindhet

E självplågeri

10. prata bredvid mun

A vilseleda någon

B ljuga

C försäga sig

D härma

E avbryta någon
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DELPROV LÄS – LÄSFÖRSTÅELSE

Retorik är ett ämne på frammarsch i en värld där det talade 
ordet får allt större betydelse.

En väg att närma sig retoriken kan vara att ta del av och 
analysera Martin Luther Kings berömda tal från den 28 
augusti 1963 – ”I have a dream”.

När man lyssnar på talet, slås man av hur Martin Luther 
King entusiasmerar och engagerar hela den stora publik 
han talar inför. Han vänder sig till både svarta och vita 
och förklarar att alla människor har samma värde oavsett 
hudfärg.

När han först yttrar ordet we talar han om de svarta 
och deras missnöje med samhället de lever i. Mot slutet 
ändras emellertid innebörden av ordet till att omfatta alla 
och beskriva hur ett mycket bättre samhälle skulle skapas 
om alla människor hade lika värde och samma rättigheter.

I talet kan man ju inte se hans personlighet, men hans 
glöd och vilja är tydlig och av jublet förstår man att hans 
ord träffar rätt i hjärtat på åhörarna. Detta tal är också känt 
som ett av de bästa exemplen på hur man retoriskt fångar 
en publik, och analyserar man talet närmare kan man se 
på vilket sätt Martin Luther King bygger upp sin retorik.

Först måste man ändå konstatera att framgången säkert 
främst berodde på Kings äkta engagemang. Ingen som inte 
först och främst tror att innehållet i ämnet är viktigt kan 
såsom King få med sig en hel åhörarskara av oliktänkande 
människor med olika hudfärg.

Talet börjar med uppmuntrande ord och en historisk 
återblick. King refererar till 500 år gamla dokument, som 
redan på den tiden talade om slavarnas frihet.

Därefter kommer ett hot. Om människor inte ändrar sig 
kommer de att få betala för det i framtiden då ”the bank 
of justice is bankrupt”. Men han varnar också: Ta inte till 
våld, eftersom våld leder till våld.

Talet ändrar nu tonläge och King kommer med förslag  
till lösning: Ta hjälp. Gå inte ensam. 

Så kommer de starka, uppmuntrande orden. Gång på 
gång hamras de in: ”I have a dream. I have a dream.” Detta 
med upprepning av det väsentliga är mycket viktigt när 
man vill ”trumfa in” ett budskap, och det styrks också av 
att King här blir personlig i det att han nämner sina egna 
barn och vikten av att de inte ska bli bedömda efter sin 
hudfärg.

Avslutningen är en predikan – ”Let freedom ring” – och 
man upplever King nästan som en profet i orden: ”This 
will be the day when all of God’s children will be able to 
sing with new meaning.”

Viktigt i detta tal är användandet av liknelser och meta-
forer, för att åhörarna, precis som på Jesu tid, lättare ska 
förstå och ta till sig budskapet. Viktigt är också den lugna 
takt, det tydliga uttal och det enkla språk som alla kan 
notera.

Det gäller emellertid att variera tonläge och intensitet, så 
att åhörarna inte somnar.

Genom detta tal kan man på ett empiriskt sätt få en 
inblick i vikten av att tala engagerat, informativt och 
personligt. 

Berit Hyland

Uppgifter

11. Vilken fråga är texten som helhet ett svar
på?

A Vilken sorts egenskaper krävs för att bli en 
riktigt god retoriker?

B Vilka komponenter innehåller ett retoriskt väl 
utfört tal?

C Vilken påverkan har Martin Luther Kings tal haft 
på den moderna retoriken?

D Vilka speciella retoriska grepp krävs för att ena 
en blandad publik?

12. Vilket av följande är, enligt texten, särskilt
viktigt för att ett tal ska få genomslags-
kraft?

A Att talaren formulerar en vision om framtiden 
som delas och förstås av alla människor.

B Att talaren håller sig till ett tema som tillåter en 
varierad utformning.

C Att talaren verkligen påverkar åhörarnas känslor 
och vädjar till deras åsikter.

D Att talaren har en personlig relation till det 
ämne talet handlar om.

Retorik
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Gotlands berggrund
”Gotland – landet annorlunda” är en väl använd turist-
slogan. Jämfört med övriga Norden ter sig ön mycket 
riktigt som en exotisk plats, inte sällan jämförd med 
Provence, Toscana, Irland eller Grekland. Naturen har 
ofta mer gemensamt med sydliga delar av Europa än 
med det svenska fastlandet.

Det finns flera orsaker till detta: Det omgivande vattnet 
ger ett utjämnat klimat med längre växtsäsong, det öst-
liga läget ger torrare somrar med mindre regn än i övriga 
Sverige, och det väl bevarade ålderdomliga jordbruksland-
skapet har bidragit till att bevara en biologisk mångfald.

Den allra viktigaste faktorn är kanske ändå berg- 
grunden, som direkt och indirekt påverkat både kultur 
och natur. En stor del av floran är direkt beroende av den 
höga kalkhalten i jorden. De utbredda områdena med 
kalkhällmark och alvarmark hyser både växter och rygg-
radslösa djur som är specialanpassade till dessa extrema 
miljöer. Landskapets former är till stora delar direkt rela-
terade till den flacka havsbottnen och de uppstickande 
revformationerna, som var den ursprungliga miljön och 
som sedermera skulle utgöra den fasta berggrunden på 
Gotland. 

Byggnadskulturen med ringmuren i Visby, alla sten-
kyrkorna och de vitkalkade gotlandsgårdarna runtom på 
landsbygden hade inte existerat utan kalkberggrunden, 
ej heller traditionella näringar som kalkbrytning och 
kalkbränning.

Gotlands berggrund är uppbyggd av olika typer av kalk-
sten och till en mindre del av sandsten. Hela berggrunden 
härrör tidsmässigt från en och samma geologiska period: 
silur. Den inföll för mellan 405 och 440 miljoner år sedan. 
Miljön i Gotlandsområdet var då en tropisk grundhavs-
miljö belägen söder om större landområden.

I det varma havet levde enorma mängder djur, främst 
ryggradslösa, men även primitiva fiskar. Djuren hade ännu 
ej tagit land i besittning, men de första landväxterna bör-
jade utvecklas under den här perioden.

Bland de havslevande organismerna fanns det många 
med kalkskal eller koloniskelett av kalk. Resterna från 
dessa avsattes på den grunda havsbottnen som kalkpar-
tiklar och kalkslam och kom så småningom att bygga upp 
den 500 meter mäktiga siluriska berggrunden som utgör 
Gotland idag.

Under denna sekvens hittar man vid borrningar lika 
mycket sediment från de tidigare perioderna kambrium 
och ordovicium samt även en del prekambriska avsätt-
ningar innan man stöter på magmatiska bergarter, det vill 
säga urberg.

I en ostörd lagerföljd är det naturligtvis bara det översta, 
det vill säga yngsta, lagret som är blottlagt. Så förhåller 
det sig emellertid inte på Gotland. Under årmiljonerna 
som följde efter avsättningen av de siluriska sedimenten 
i området upphörde sedimentationen, vilket tyder på att 
havet torrlades. Den forna havsbottnen började istället 
eroderas.

Eftersom stora omvälvningar i form av kontinent-
kollisioner inträffade i väster och så småningom i söder 
påverkades också perifera delar av kontinenten. Förkast-
ningar, sprickbildningar och små rubbningar av sedimen-
ten gjorde att Gotlands berggrund kom att luta några 
grader åt sydost. Den efterföljande erosionen, inte minst 
av de inlandsisar som bredde ut sig över Skandinavien, 
hyvlade bort kanterna på de något snedställda lagren så att 
de understa blottlades på norra Gotland medan de översta 
blev kvar i söder. Däremellan är hela lagerföljden prydligt 
blottlagd. Man kan följaktligen studera hela den siluriska 
lagerföljden och därmed en tidsrymd på över 20 miljoner 
år i jordens och livets historia.

Följer man berggrunden från norr till söder, det vill säga 
från de äldsta till de yngsta lagren, ser man att den omväx-
lande består av högre liggande områden med hårdare lag-
rade kalkstenar och revkalksten och lägre liggande områ-
den med mjukare lerigare kalkstenar, så kallad märgelsten.

I kalkstensområdena har inlandsisarna inte lämnat efter 
sig något tjockare moräntäcke, och naturen domineras här 
av karga barrskogar och hällmarker. De mjukare märgel-
stensområdena har ett tjockare lager av lerig kalkhaltig 
morän som lövskogar en gång bredde ut sig på och som 
nu är Gotlands bästa jordbruksområden.

Berggrundens variation är en avspegling av cykliska för-
ändringar i havsmiljön under den 20 miljoner år långa 
tid då den bildades. Under vissa perioder var det klart, 
fint vatten, och revbyggande organismer som svampdjur, 
koraller och kalkalger trivdes. Dessa byggde upp rev vars 
stabila stomme bestod av koloniskelett och sammanbin-
dande kalkskikt som alger byggt upp.

Alla fria ytor koloniserades genast av olika fastsittande 
organismer, såsom sjöliljor. I miljön fann fritt levande 
djur som snäckor, bläckfiskar, fiskar och trilobiter föda 
och skydd. Idag ser man dessa rev som oregelbundna stora 
klumpar av massformig revkalksten; det finns ingen lag-
ringsstruktur i kalkstenen. Revkalkstenen bildar på grund 
av hög motståndskraft toppen av alla klintar och höjder 
på Gotland, och även de berömda raukarna är utmejslade 
revformationer.

Runtomkring reven avsattes partiklar från alla kalk-
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skal och skelett som producerades av det rika havslivet. 
Dessa bildade tillsammans med kalkslam den horisontellt 
lagrade kalksten som idag utgör huvuddelen av de flacka 
kalkstensområdena, bland annat de utbredda hällmar-
kerna på norra delen av ön.

Under de tider då stora mängder lerpartiklar som spo-
lats ut från närliggande landområden avsattes på havs-
bottnen rådde inte samma gynnsamma förhållanden för 
revbildning. Vattnet blev grumligare och revbyggarna 
försvann. Faunan förändrades och mjukbottenlevande 
djur som många arter av snäckor, brachiopoder, trilobiter 

och grävande maskar levde på de grunda bottnarna. Sedi-
menten från dessa miljöer kallar vi märgelsten. Det är en 
blandning av lera och kalk.

Underst i klintarna längs den nordvästra kusten och 
längs med Ekstakusten ser man den som en tunt skik-
tad, lättvittrad bergart. Lagerföljden består ofta av mycket 
leriga skikt omväxlande med tunna kalkstensskikt. Efter-
som den är lättvittrad är det gott om fossil som vittrar 
fram ur dessa lager.

Sara Eliasson

Uppgifter

13. Vilket påstående om Gotlands berggrund
överensstämmer med vad som sägs i tex-
ten?

A Berggrundens ursprung som tropisk havsbotten 
har medverkat till de speciella väderförhållanden 
som präglar dagens Gotland.

B Det som gjort Gotlands berggrund unik jämfört 
med andra delar av Europa är framför allt 
effekterna av inlandsisen.

C Berggrundens karaktär har genom tiderna haft 
en genomgripande inverkan på levnadsförhål-
landena på Gotland.

D Kunskapen om bildningen av Gotlands berggrund 
kan användas för att förklara motsvarande 
processer i närliggande områden.

14. Vad består Gotlands berggrund i huvudsak
av, enligt texten?

A Nedvittrad sandsten från havsbotten.

B Sediment avsatta av inlandsisen.

C Rester av havsorganismer.

D Kalkpartiklar från andra landområden.

15. Var kan man enligt texten studera de
äldsta delarna av den siluriska lager- 
följden?

A På norra Gotland.

B På södra Gotland.

C I områden med moräntäcke.

D I områden med märgelsten.

16. Vilken aspekt av Gotlands berggrund be-
handlar texten framför allt?

A Dess raukar och rev.

B Dess variationsrikedom.

C Dess tillkomsthistoria.

D Dess betydelse för öns växtlighet.



– 6 – – 7 –

LÄS

Tillträde till högre studier
I fokus för Lillemor Kims avhandling Val och urval till 
högre utbildning. En studie baserad på erfarenheterna av 
1977 års tillträdesreform står den ”tillträdesproblematik” 
som 1977 års tillträdesregler gav upphov till. Med en 
generös allmän behörighetsgivning skulle antalet så kallade 
återvändsgränder i gymnasieskolan undvikas. Med ett fåtal 
kvantifierbara urvalskriterier och fördelning av platser i 
förhållande till olika grupper av sökande (med olika typer 
av skolbakgrund) skulle urvalet bland behöriga sökande 
kunna göras rättvist, överblickbart och effektivt. Resul-
tatet blev en generös behörighetsgivning som kopplades 
ihop med ett snävt urval baserat på ett mycket litet antal 
kriterier. Detta nya antagningssystem blev med Lillemor 
Kims egna ord ett experiment i jätteformat, som ett test i 
full skala på en rad olika antaganden om hur behörighet 
skall definieras och urval göras till ett högskolesystem som 
utformats på ett speciellt sätt för att uppnå vissa bestämda 
samhällspolitiska, utbildningspolitiska och arbetsmark-
nadspolitiska syften.

I avhandlingen studeras och analyseras de val- och 
urvalsprocesser som tillträdesreglerna gav upphov till hos 
enskilda individer samt hur reglerna gradvis modifiera-
des och förändrades genom olika typer av politiska och 
administrativa beslut. Avhandlingens problemställning 
handlar alltså om relationen mellan mänskligt handlande 
och villkoren, ramarna, för detta handlande. I avhand-
lingen anläggs både top-down-perspektiv och bottom-up-
perspektiv. Till dessa skall så fogas en tidsdimension. Såväl 
aktörers agerande som systemets utformning studeras i ett 
tjugoårsperspektiv. Eftersom Kim har tillgång till uppfölj-
ningsdata ges också möjlighet att studera tillträdesrefor-
mens implementering och även dess legitimitet.

Grundtanken i Kims teoretiska modell är hämtad från 
Peter M. Blau, som ser en individs slutliga yrkesval som 
resultatet av ett samspel mellan individens val och sys-
temets urval. Över tid sker en ömsesidig anpassning, en 
kontinuerlig interaktion. I modellen finns på båda sidorna 
pådrivande krafter (positiva förväntningar, ambitioner, 
mål) och återhållande krafter (negativa förväntningar, 
begränsade resurser, hinder) som påverkar individens val 
respektive systemets urval. Men Kim menar också att 
denna begreppsram bara täcker en begränsad del av hela 
val- eller urvalsprocessen och går vidare till forskare som 
Boudon och Gambetta, som genom att dela upp utbild-
ningsvalet i flera steg söker förena intentionalitet och 
strukturella förklaringar.

Avhandlingen bygger på ett mycket omfattande empi-
riskt material. Tre undersökningar är gjorda på individ-

nivå. Dessa är gymnasieundersökningen (GU) som gjordes 
bland gymnasieelever våren 1980, antagningsundersök-
ningen (AU) som genomfördes bland de individer som del-
tog i antagningen hösten 1980 samt slutligen uppföljnings-
undersökningen (UU) som omfattade de individer som 
ingick i antagningsundersökningen och som sedan åter-
fanns i SCB:s högskoleregister till och med 1995. Antag-
ningsundersökningen och uppföljningsundersökningen 
utgör tillsammans alltså i princip en longitudinell studie.

Två undersökningar görs på systemnivå. Den ena stu-
dien avser de gradvisa förändringarna i antagningssyste-
met från 1977 och framåt. Officiella dokument granskas 
och aktörer som var med då det begav sig intervjuas. Den 
andra studien avser de strukturella effekterna av tillträdes-
reformen. Över hela perioden från 1977 till 1997 redovi-
sas söktrycket och antagningsresultaten för den centrala 
antagningen. Här används statistiska uppgifter från de 
centrala antagningsmyndigheterna. Kim ger också en 
beskrivning av förändringar inom utbildning och arbets-
marknad under åren fram till 1995.

Vilka resultat leder då de olika studierna fram till? 
Målutfallsanalysen av tillträdesreformen visar att en del 
av reformens negativa effekter antagligen kunde ha und-
vikits om målkonflikterna erkänts och analyserats innan 
hela systemet sjösattes. Totaldimensioneringen, som var 
grundbulten i tillträdesreformen, ledde till att det som 
eventuellt var fel tänkt blev ett fullskalefel.

Ett annat misstag i reformen var att underskatta effek-
terna i gymnasieskolan. Både taktikval och betygshets blev 
betydande. Att betygsgenomsnittet räknades oberoende 
av vad det var för utbildning den sökande skulle in på 
skapade en negativ opinion. Arbetslivserfarenheten kom 
att mekaniseras till en fråga om tid, och dess innebörds 
betydelse för studierna kom helt bort. Även detta bidrog 
till en negativ opinion.

Antagandena om ökad social rättvisa höll inte. Urvals-
instrumenten var för trubbiga för att bryta det traditio-
nella mönstret. Effekterna för kvinnorna av krav på arbets-
livserfarenhet och föreningsmeriter förbisågs också. Inte 
heller antagandet om ökad rättssäkerhet höll. Tillträdes-
reglerna blev så komplicerade att ungdomar utan hjälp att 
tolka dem missgynnades. Studien på de fyra gymnasie-
skolorna visade på hur olika de enhetliga reglerna kunde 
tolkas och fungera. Antagningssystemets opersonlighet 
och känslighet för lokal kontext gjorde också att det tap-
pade i legitimitet.

Kims sammanfattande bedömning av tillträdesrefor-
men blir i grunden mycket negativ. Främsta skälet till 
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reformens misslyckande ligger i målkonflikter och i det 
centralistiska och enhetliga administrerandet. Det tillträ-
dessystem som formats för den svenska högskolan pendlar 
mellan att betrakta tillträdesfrågan som en fördelnings-
fråga och att betrakta den som en individuell rättvisefråga.

Den teoretiska modellen för studie- och yrkesval är det 
andra temat för Kims sammanfattning. Avhandlingen har 
inneburit ett slags test av den Blau-inspirerade modellen. 
Slutintrycket av studien är att det är dimensioneringen 
som har störst betydelse för hur antagningsreglerna kom-
mer att fungera. Individen bedömer sina chanser utifrån 
hur många platser det finns att kämpa om. Om det finns 
ett rimligt antal platser att försöka komma in på, söker 
man förbättra sina egna utsikter genom att skaffa vad som 
efterfrågas i meritväg. Ett kraftfullt tillskott i Kims studie 
är det tidsperspektiv hon arbetar med. Uppföljningsstu-
dien visar att de flesta som sökte hösten 1980 inte gav upp. 
Så småningom kom cirka 90 procent av dem in. Tagna 
tillsammans visar studierna på individnivå därmed att de 
nya tillträdesreglernas signalvärde var kraftigt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Lillemor Kim lagt 

fram en mycket informationsrik avhandling, som behand-
lar ett centralt inslag i reformeringen av den högre utbild-
ningen. Avhandlingen belyser mångfalden bakom den 
enhetliga fasaden i högskolan. Den arbetar också med en 
mångfald av frågeställningar, teoretiska begrepp, empiri, 
diskussionsteman och slutsatser. Den beskriver och ana-
lyserar företeelser på olika nivåer i högskolesystemet, den 
nyttjar empiri av olika slag och den både bekräftar och 
genererar hypoteser. Den har visat att det svenska tillträ-
des- och urvalssystemet erbjuder pedagogikforskare ett 
rikt underlag för att studera för disciplinen centrala frågor 
på både system- och individnivå.

Avhandlingen är skriven av en driven utvärderare och 
utredare. Med teoretisk medvetenhet och effektiv struk-
turering av olika typer av empiriskt material har en ange-
lägen men forskningsmässigt mycket komplex företeelse 
i det svenska utbildningssystemet analyserats, nämligen 
det formaliserade mötet mellan individer som väljer och 
systemet som väljer ut, och de konsekvenser denna for-
malisering får.

Berit Askling

Uppgifter

17. Vad blev en allvarlig negativ effekt av 1977
års tillträdesreform, enligt texten?

A Det kraftigt ökade antalet valsituationer för 
individen.

B Den starka inverkan på gymnasiestudierna.

C Den plötsligt uppkomna bristen på utbildnings-
platser.

D Satsningen på övervägande teoretisk utbildning.

18. Vad är det, enligt texten, som i praktiken
främst styr ett antagningssystems sätt att
fungera?

A Tillgången på utbildningsplatser.

B Kunskapsnivån hos de sökande.

C Hur begripligt syftet med systemet är.

D Möjligheten till taktikval.

19. Vad innebar de tillrädesregler som inför-
des 1977, enligt texten?

A Att gymnasisternas möjligheter att bli behöriga 
till högre studier ökade.

B Att intaget till högre utbildning anpassades till 
arbetsmarknadens behov. 

C Att sökande mer effektivt kunde ledas till den 
för dem mest passande högre utbildningen.

D Att de sökande fick större inflytande över 
urvalet till högre studier.

20. Vad säger recensenten om Lillemor Kims
avhandling?

A Att ämnet är inspirerande och språket lättill-
gängligt.

B Att frågeställningarna är bra men slutsatserna 
spekulativa.

C Att teorin är gedigen men något svår att tränga 
igenom.

D Att innehållet är mångsidigt och framställningen 
effektiv.
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21. Ibland uppstår plötsliga förändringar i det  ____ materialet, mutationer, som kan göra
att individens chanser att överleva och föröka sig ökar. De flesta mutationer leder
____ till defekter och till att individen slås ut.

A ärftliga – ofrånkomligen

B genetiska – emellertid 

C artificiella – sedermera

D biologiska – visserligen

22. Arbetsmiljöverket övervakar arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Utöver arbetsmiljö-
lagen finns mer detaljerade regler i arbetsmiljöförordningen, som regeringen ____.

A utfärdar

B utkräver

C utlyser

D utfäster

23. Vitaminpiller och speciella tillskott behövs inte, och man ska inte förlita sig på dem
eftersom de kan ____ individen i föreställningen att hen har ____ sina näringsbehov
när hen i själva verket fortfarande kan lida brist på protein och ____.

A inviga – uppfyllt – energi

B ingjuta – tillfredsställt – fett

C intala – överskattat – vitaminer

D invagga – tillgodosett – mineraler

24. Men skuldökningen är också en ____ av den rådande bostadsbristen i många till-
växtorter kombinerat med den lågräntemiljö som etablerats ____ det senaste
decenniets finansiella kriser.

A påverkan – i besittning av

B summa – under uppsegling av

C effekt – i kölvattnet av

D symtom – på bekostnad av

DELPROV MEK – MENINGSKOMPLETTERING
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25. Det fanns till och med ett antal äldre hojåkare, ____ medlemmar i Svenska Turist-
föreningen, som kallade sig Prostata Drivers och som gärna såg en mc-utflykt som en
återkommande programpunkt.

A tillika 

B således

C alltigenom

D dessförutan

26. På 1600-talet varnade sjökort som ritats över den livligt trafikerade passagen ____ de
rörliga och ____ sandrevlarna utanför Falsterbonäset.

A med – opålitliga

B genom – sanka

C för – förrädiska

D kring – instabila

27. Jag råkar dela Ingmar Bergmans ____ för Mozarts opera Trollflöjten, och det är faktiskt
Bergmans egen förtjänst. Jag såg hans filmatisering som liten, i ett förstulet ____, på de
vuxnas TV en alltför sen kväll och har aldrig kunnat glömma vare sig den lilla flickans
gåtfulla leende under ____ eller andra aktens skräckfyllda vandring mellan eld och
nakna kroppar i helvetet.

A fascination – ögonblick – ouvertyren

B kärlek – sällskap – serenaden

C passion – utrymme – parnassen

D intresse – avsnitt – ceremonin

28. Detta demonstrerar ytterligare hur tänjbart begreppet hälsa är. Det kan finnas en stor
____ mellan å ena sidan den sjukdomsdiagnos en person har fått och å andra sidan
personens subjektivt upplevda hälsotillstånd.

A symmetri

B diskrepans

C analogi

D kongruens

MEK
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29. Till Måkläppen söker sig framför allt gråsälen för att ____ päls och föda sina ungar.
Jan-Åke har i tjugotalet år bevakat sälarna i reservatet och följt ____ utveckling.

A släppa – beslagets

B ömsa – beståndets 

C byta – besättningens

D skinna – beteendets

30. Faktum är att Danmarks i dag mest lästa poet, ja författare över huvud taget, har
skapat ett konstverk av en kvalitet som når bortom honom själv. Detta ____ det sätt
på vilket han konstnärligt förlöser sitt våldsamma ämne.

A i kraft av

B med fokus i

C utan hänsyn till

D till gagn för

MEK
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