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Abstrakt

På en grupp universitetsstuderande utreddes om sammanfatt
ningar av en läst text dvs anlitande av makrostrategier 
korresponderade mot samma personer resultat i ett 
synonymordprov dvs mikroprocessande, samt förmåga att 
besvara frågor på det lästa textinnehållet. Hypotesen att 
mikroprocessande inte samvarierade med prestationer på 
makronivå i form av sammanfattningar kunde stödjas. 
Frågeprovens status var däremot inte entydig. De samvarierade 
med mätningar på ordnivå, samtidigt som de emellertid befanns 
vara mera relaterade till makro- än mikronivå i 
sammanfattningarna. Det före'släs slutligen ett större 
hänsynstagande till olikheter mellan textstruktur och innehåll vid 
mätningar av textförståelse via frågor.



Den kognitiva bearbetningen av text kan sägas ske på två nivåer om texten tas 
som referens. Dels processas informationen på en lokal nivå eller mikronivå, och 
dels sker bearbetningen på en mera global eller makronivå. Den förra kan sägas 
inträffa på sats- eller meningsnivå (eg. propositionsnivå), medan den senare sker 
på en mera övergripande nivå som omfattar texten som helhet eller större delar 
(stycken, avsnitt, kapitel etc.) av den. Makroprocessandet är en nödvändighet 
vid textläsning. Den har som yttersta funktion att reducera/integrera 
informationen på lokal nivå och utgör därigenom en ekonomisk kognitiv 
mekanism. När vi läst en text bär vi ju inte med oss (minns) textens ordagranna 
lydelse sats för sats, utan endast fragment av den. Vi har under och efter 
läsandets gång byggt upp en makrostruktur genom att eliminera eller reducera 
satser eller kontruerat nya.

Makrostrukturen omfattar inte endast en nivå, utan kan bestå av flera olika 
nivåer, som bildar en hierarki. De måste emellertid, precis som mikrostrukturen, 
"sitta ihop" dvs uppfylla kravet på koherens. Makrostrukturen definieras av tre 
huvudsakliga principer de s k makroreglerna: deletering, generalisation och 
konstruktion (se t ex van Dijk, 1980 el Backman, 1984). Den resulterande 
makrostrukturen, som läsaren bygger upp och tilldelar en läst text, är vidare 
influerad av i kognitiva processkarakteristika hos läsaren och är således 
individuell.

I text kan man ofta signalera och därmed initiera konstruktionen av högre 
ordningens makropropositioner. Rubriker, kursiveringar, fetstil etc är exempel 
på grafiska signaler som kan användas för makrostrukturbildningen. Det enda 
fall där man emellertid återfinner den totala makrostrukturen är i form av 
sammanfattnigar. Återgivande av text i form av sammanfattningar är därför en 
vanlig beroende variabel i textförståelseforskningen.

I den tidigare "bottom-up"-forskningen rörande textförståelse var det enskilda 
ordet en mycket viktig komponent. Kunskap om, eller förståelse av det enskilda 
ordet ansågs också vara av betydelse för intelligensen i det att den konstituerade



en "delfaktor" som benämns V-faktom. Det avgjort vanligaste sättet att mäta 

denna delfaktor är via synonymordprov i multiple choice form. Man kan 

förbehållslöst karakterisera ordkunskap som en kompetens som ligger på 

mikronivå omfattande enskilda propositioner. En av avsikterna i denna rapport är 
att studera, om denna kompetens samvarierar med opererandet på makronivå, 

dvs när samma läsare återger ett textinnehåll i form av en sammanfattning. En 

välgrundad hypotes är då att ett sådant samband inte återfinns.

Ett annat konventionellt sätt att studera om (och ibland hur) en läsare 

tillgodogjort sig ett textinnehåll är att ställa frågor på texten. Denna teknik kan 

vara vansklig, då den ju beror av urvalet och konstruktionen av frågorna. En 

ytterligare komplicerande faktor är den, när utvärderandet av svaret måste ske på 

sk essäfrågor. Detta kan emellertid undvikas om man åter ger fardigproducerade 
svar i form av multiple choice alternativ. En andra avsikt i rapporten är att 

studera hur ett sådant frågebesvarande är relaterat till en recall-mätning i form av 

sammanfattning. Om det senare kan sägas ske på makronivå, är det a priori inte 
entydigt till vilken nivå ett frågebesvarande ska förläggas. Den beror ju som 

bekant av frågekonstruktören men också av textens innehåll och struktur.

Sammanfattningsvis och i mera konkreta termer är avsikterna att studera hur 

läsares sammanfattningar av en genomläst text är relaterad till samma läsares 

ordkunskap i generell mening, en slags bakgrundsvariabel i språkligt 

kompetenshänseende på mikronivå. Hur är vidare sammanfattningarna relaterade 

till en annan slags mätning av textförståelse, nämligen förmågan att svara på 

direkta frågor om innehållet i den just genomlästa texten?



METOD

Text och test

Två texter ( ca 400 ord), som tidigare använts i de reguljära högskoleproven 
utnyttjades (bil 1 och 2). Den ena texten "Jordbruk" är hämtad från ett arbete 
benämnt "Svensk landsbygd" (Norborg, 1973), den andra "Det immunologiska 
systemet från "Forskning och framsteg" (Johansson, 1981). Till de båda 
texterna hör vidare mätningar av förståelse i form av 6 flervalsfrågor på vardera 
texten (bil 3 och 4). Från samma batteri (högskoleproven) valdes vidare 
synonymordprovet, som bestod av 30 uppgifter (bil 5). Till förtjänsterna i 
högskoleprovens testbatteri hör att det utsatts för relativt extensiva 
förutprövningar.

Försökspersoner

Sexton universitetsstuderande (Al-studerande i ämnet pedagogik), jämnt 
fördelade på kön, valdes som försökspersoner. De arvoderades för sin 
medverkan.

Procedur

Försöksgruppen delades slumpmässigt i två halvor, där den ena underkastades 
följande betingelseordning:

TEXT 1 > SAMMANFATTNING > FRÅGOR > TEXT 2 SAMMANFATT
NING > FRÅGOR > SYNONYMORDPROV

För den andra halvan av gruppen gavs text 2 före text 1. Tiden för textgenom
läsningarna och frågebesvarandet maximerades till 5 minuter vardera, för 
sammanfattningarna till 15 minuter och för synonymordprovet till likaledes 15 
minuter. Experimentet genomfördes under ordinarie undervisningstid och 
försökspersonerna erhöll ett smärre arvode för sin medverkan.



RESULTAT

Tabell 1 återger deskriptiva data för de tre mätningarna. För "Frågor" har i 

tabellen resultaten för de två texterna sammanslagits, då vaije text endast mäts av 

sex frågor och intratestvariationen är låg (ca 1 standardavvikelseenhet). 

Förfarandet är emellertid diskutabelt, då texterna är mycket olika i karaktär och

Tabell 1. Variationsmråde (min-max), medelvärde (M) och standardavvikelse (s) 
för de tre mätningarna synonymordprov, frågebesvarande och konst

ruktion av sammanfattningar.

Statistika Synonymordp Frågor Sammanf

Min-max 0-30 0-12 0-14

M 20,13 5,31 7,75
s 5,34 1,58 2,89

svårighetsgrad. Det framgår också av en signifikansprövning av 
medelvärdesdifferensen mellan de två frågeproven; t(15)=5,95, p=.000. Då man 

i högskoleproven emellertid arbetar med en summapoäng, och då från fyra olika 

texter, väljs samma strategi också här.

Samma olikhet mellan texter kan konstateras också i sammanfattningarna. Data 

här härrör från en beräkning av antalet makrosatser man kunde identifiera i vaije 

sammanfattning. Här erhölls vid en jämförelse mellan de båda texterna, 

t(15)=2,33, p=.034. Av samma skäl som ovan analyseras emellertid 

sammanfattningarna sammanslagna.

De tre mätningarnas interrelationer kan studeras genom enkla produktmoment- 

beräkningar. Samvariationen mellan synonymordprovet och frågeprovet uppgick 

då till r=.532, p<.05. Dessa båda korrelerade inbördes med 

sammanfattningarna, r=.430, p>.05 och r=.369, p>.05 respektive. Synonym-



och frågeprovet visar således inget signifikant samband med konstruktionen av 
sammanfattningarna. Inte heller den lineära kombinationen av de två variablerna 
visar någon signifikant prediktiv relation till sammanfattningar: F(2,13)=1.754,
p=.21.

Om de två texterna behandlas separat, med hänvisning till den ovan påvisade 
olikheten dem emellan, korrelerar den ena texten ("Jordbruk") marginellt 
signifikant med sammanfattningarna; r=.485, .05<p.l0, medan den andra texten 
("Det immunologiska systemet") ger, r=.085, p>.10. Olikheten mellan texterna 
illustreras vidare av det faktum att de inte signifikant samvarierar, r=.072.

Om antalet reproducerade mikrosatser i sammanfattningarna beräknas erhålls 
sambandet r=.361, p>.10 mellan synonymordprov och sammanfattningar. 
Denna koefficient är av samma storleksordning som för den vid makronivån 
(.430). För frågeprovet och mikrosatser fås r=.18, p>.10 dvs klart lägre än för 
makrosatserna, där motsvarande koefficient således uppgick till .369. Detta kan 
tolkas så att frågeprov mäter i högre utsträckning makro- relativt 
mikroprocessande. Synonymordprovet uppvisar däremot ingen systematisk 
relation till textprocessande annat än att det inte tycks visa något signifikant 
samband.

DISKUSSION

Den inledningsvis inte särskilt djärva men dock otestade hypotesen om frånvaro 
av samband mellan mikroprocessande definierat via synonymordprov 
(ordförståelse) och makroprocessande (konstruktion av sammanfattningar) kan 
helt stödjas. Makroreglernas funktioner att eliminera och/eller reducera 
information gör att ett samband till en mikronivå inte är att förvänta. Resultatet 
visar också att makroprocessande inträffar även vid relativt korta texter, här vid 
ca 400 ord. Man har tidigare reserverat makroopererande till längre texter (van 
Dijk & Kintsch, 1983), dock utan att specifiera textlängd. Man kan emellertid 
också konstatera att förekomsten av makroopererande ar avhängig den valda 
texttypen. En markerad skillnad mellan texter kunde här redovisas.
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Frågeprovet eller läsförståelse, som man väljer att kalla det i högskoleprovet 

(Wedman & Henriksson, 1983), avses mäta "läsförståelse i vid mening". Detta 

framgår också av strategin att beräkna en summapoäng av resultaten på fyra olika 

texter. Här reser sig emellertid frågan om inte dessa prov mera mäter en språklig 

komponent i förståelse. Samvariationen med synonymordprovet motiverar ett 

sådant påstående. Det står dock inte oemotsagt, då läsförståelseprovet visar lägre 

samband med textens mikronivå än makronivå. Då bör man hålla i minne att 

scoringen vid textförståelsemätningen är mycket liberal. Man bedömer en 

sammanfattning med hänsyn till substansiell likhet mellan original och 

reproduktion, inte språklig.

Olikheterna mellan texter är vidare värd att uppmärksamma. Det har länge varit 

känt i den modema textprocessforskningen att texter skiljer sig åt i en rad av 
aspekter. De här använda texterna skiljer sig åt i såväl struktur som relation till 

omvärldskunskap. Texten "Jordbruk" ligger närmare en vanlig läsares tidigare 
kunskaper och ger också möjligheter till en kognitiv strukturering på ett annat 

sätt än texten "Det immunologiska systemet". Redovisade data återspeglar detta. 

Om exempelvis den förra texten jämförs i läsförståelseprovet och förekomsten av 

makropropositioner i sammanfattningarna på samma text fås r=.474, medan den 
svårare texten ger r=.185, en avsevärd differens. Man skulle möjligen kunna 
förslå en differentiell läsförståelsemätning som beaktar texters innehåll bättre, 

som tar hänsyn till en mera "humanistisk/samhällsvetenskaplig" karaktär som i 

"Jordbruk" och en mera naturvetenskaplig som i "Det immunologiska systemet". 

Möjligheterna att makroprocessa och anlita makrostrategier skiljer sig sannolikt 

åt i de två kunskapsdomänema, vilket denna rapport antyder.
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Jordbruk

Jordbrukets omdaning under 1800-talet innebar en övergång från huvudsaklig
en naturahushållning till penninghushållning. Det är givet att denna för
ändring först märks pä de större brukningsenheterna (godsen och ,herrgårdar- 
na) och långt senare, i många fall först långt in på 1900-tal et T vid de me
delstora och mindre jordbruken. Ur kommunikationssynpunkt spelar denna för
ändring stor roll. Under naturahushållningen är de interna kommunikationer
na av helt dominerande betydelse. De måste vid övergången till penninghus
hållningen kompletteras med externa förbindelser. Detta har medverkat till 
en regional strukturering av landet. Sådana områden som relativ' '"kun

nat etablera externa förbindelser har först övergått till penninghushåll
ningen och därigenom fått ytterligare impulser till förändringar och för
bättringar. Andra områden med sämre kommunikationsläge har förbi i vit orör
da ur struktursynpunkt i decennier.

På jordbruksdriftens område, som naturligtvis återverkar pe bebyggelse och 
markanvändning, har den agrara omvandlingen resulterat i en specialisering 
på skilda områden. Utvecklingen kan sammanfattas i följande tre punkter.

För det första övergår jordbrukarna till att verkligen bli jordbrukare. Oen-
■eoransmn jordbruk...; nas uppgifter är närmasi unktion av are-i v» -s n ^ -

ringars framväxt. Det var inte förbättrade brukningsmetoder som gjorde att 
lantbrukaren började att helt ägna sig ät jorden utan konkurrensen från and
ra näringsgrenar. När produkterna kunde fraktas snabbare och billigare med 
i3än till avsättninqsorterna, lönade det sig inte för jordbrukarna att 
själva fortsätta med att ombesörja detta arbetsmoment. När effektivare och 
hållbarare redskap kunde framställas av bruken och industriföretagen, var 
det ingen mening med att jordbrukarna själva tillverkade dessa. Den industri
ella revolutionen eliminerade alltså till en början en stor del av det äldre 
hantverket och småindustrin.

För det andra specialiserade sig lantbrukaren på en gren av jordbruket. Det
ta är resultatet av att man nu producerar för en marknad - förändring från 
naturahushållning till marknadshushållning. När jordbrukaren eftersträvar 
själ vförsörjning, producerar han litet av allting, oavsett om han har några 
speciella kunskaper eller andra förutsättningar för det. I marknadshushåll- 
ningen kan jordbrukaren bortse från sådana synpunkter och utgå från de grund- 
läggande faktorerna jordmån, klimat, kapital och marknad.

I Sverige har t ex odlingen av spånadslin, hampa, humle och foderrotfrukter

8313 A
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nästan helt försvunnit. Pä likartat sätt är det nom kreatursskötseln. Fåren 
och getterna har försvunnit. Förr fick korna ge draghjälp och dessutom tjäna*, 
som mjölk- och slaktdjur. Nu föder man upp dem antingen för .köttproduktion 
eller för mjölkproduktion. Vid jordens brukning sätter emellertid växtföljd
erna vissa gränser för specialiseringen. Utvecklingen har dock gått mot allt 
friare växtföljder.

För det tredje har en specialisering förekommit inom det enskilda jordbrukets 
ram. Förutsatt att bruknir senheten är tillräckligt stor kan särskild perso
nal avdelas för de olika sysslorna. De säsongsmässiga variationerna i arbets
behovet i vårt land förhindrar en alltför långt driven specialisering.

Norbort» m fl SVENSK LANDSBYGD A & W, 1973.
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Det immunologiska systemet

Kroppen ar utrustad med ett komplicerat försvar, det immunologiska systemet, 
för att skydda sig mot bakterier, virus och främmande äggviteämnen. Systemet 
kan skilja på främmande och kroppens egna ämnen. Detta är möjl igt..tack vare 
att molekyler har ett antigen, som alltså är en del av molekylen^ (Ordet an
tigen kommer av gennan = alstra och anti = mot.) Alla proteiner och en del 
kolhydrater och fetter kan vara antigen. Antigenet är ett sorts identitets
kort som är unikt för art, individ och substans. Så har t ex våra vävnads- 
celler på sin yta antigen som skiljer sig från vävnad till vävnad och från 
individ till individ, något som ställer till trassel vid transplantationer.

I immunsystemet samarbetar en mängd olika sorters celler och molekyler. Vissa 
celler och de s k antikropparna kan känna igen olika antigen. Själva mekanism
en för detta påminner om hur en nyckel passar in i ett lås. Lymfocyterna, en 
form av vita blodkroppar, är den vanligaste cell typen i immunsystemet. De har 
på sin yta mottagare som är specifika för antigen, dvs det finns en sorts mot
tagare för varje främmande antigen. Lymfocyterna har även mottagare specifika 
för antikroppar. Det finns två huvudgrupper av lymfocyter. Celler från ben
märgen, B-celler, har som främsta uppgift att producera antikroppar. Celler 
från thymus - ett organ överst i bröstkorgen - har huvudsakligen en kontroll
funktion. De kallas T-celler och kan antingen stimulera eller dämpa immunolo
giska reaktioner.

Om ett främmande antigen som kommer in i kroppen förenar sig med B-celler, 
sätter dessa igång att producera antikroppar. Antikroppar är proteiner som 
kallas immunglobuliner. Man känner till fem olika: IgG, IgA, IgM, IgD och 
IgE. IgG är det vanligaste. Samma antigen kan ge upphov till antikroppar äv 
olika immunglobulintyp. Immunsystemet kan producera ett nästan oändligt an
tal olika antikroppar.

Antigen och antikropp förenar sig sedan till ett komplex, som normalt snabbt 
skaffas bort ur blodet. Det kan t ex föras till levern där det bryts ner, 
och det kan utsöndras via njurarna. Det kan också tas om hand av andra cell
er i immunsystemet.

När antigen och lymfocyter förenar sig, får detta också till följd att lymfo
cyterna börjar dela på sig. På så sätt kan fler celler bildas med mottagare 

^ för just detta antigen. De kallas immunpräglade celler och bidrar till att 
immunsvaret blir snabbare och kraftigare andra gången kroppen utsätts för 
ett visst antigen, dvs vi blir immuna.
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Lymfocyterna rekryterar samtidigt andra celler i immunsystemet. Hit hör makro- 
fager - "storätare" - och granulocyter. Dessa celler kan oskadliggöra främman-

t»-

de molekyler och organismer, t ex bakterier, genom att införliva dem i den . 
egna cellen och bryta ner dem. Granulocyter har fullt med små korn - granula - 

väl synliga i mikroskop. De innehåller enzym som bryter ner de främmande äm

nena. Granulocyterna är ofta nödvändiga för att immunreaktionen skall bli så 

stark att en infektion kan slås tillbaka.

Andra celler som ingår i försvaret är olika typer av mördarceller. De dödar 
bl a virus och tumörceller via direktkontakt.

Immunförsvaret är livsviktigt men kan ibland ge komplikationer och sjukdomar, 
som till exempel allergier.
i i

Johansson, Gunnar, Forskning och Framsteg 8/81.

- i

8313 A



1983 - 05 - 07
limn
UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEÄMBETET

Högskoleprov DELPROV 3: LÄS

Uppgiftshäfte

Anvisningar

Uppgifterna består av frågor eller påståenden i anslutning till 
varje text. Till varje fråga eller påstående finns fyra svars- 
förslag, varav ett är det riktiga.

I vissa fall kan man klart urskilja ett svarsförslag som riktigt 
och övriga som felaktiga. I andra fall kan, vid en första an
blick, flera svarsförslag verka mer eller mindre rimliga. Då 
måste man, genom att jämföra de olika svarsförslagen, välja 
ut det svarsförslag som bäst överensstämmer med det som 
sägs i texten.

OBSERVERA ATT ALLA UPPGIFTER SKALL BESVARAS 
UTIFRÅN TEXTEN.

Skriv alla svar på svarsblanketten.
Skriv tydligt.
Om Du inte kan lösa en uppgift bör Du ändå besvara uppgiften genom att 
försöka bedöma vilket svarsförslag som verkar bäst eller rimligast.
Inget poängavdrag sker om Du svarar fel.

På nästa sida börjar provet som innehåller 24 uppgifter 
till de 4 texterna i texthäftet.

PROVTID: 50 minuter

VÄND INTE BLAD FÖRRÄN PROVLEDAREN SÄGER TILL!
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Uppgifter till texten "Jordbruk"

1. Vad var enligt texten anledningen'til 1 att jordbrukaren
mer och mer upphörde att vara mångsysslare?

A Framväxten av andra näringar vilka erbjöd bättre varor 
och tjänster.

B övergången till större brukningsenheter gjorde själv
hushållningen omöjlig.

C Alltför många bisysselsättningar minskade tiden för de 
nödvändiga insatserna inom jordbruket.

D Uppkomsten av väl planerade brukningsenheter medförde att 
olika sysslor sköttes av speciellt anställd personal.

2. Vilka jordbruk var det som i första hand gick över från 
naturahushållning till penninghushållning?

A De som ur kommunikationssynpunkt sett lag centralt.

B De som hade brukningsenheter vars klimat och jordman 
tillät friare växtföljder.

C De som hade medelstora och mindre brukningsenheter, 
men som nu såg chansen att expandera.

D De som tidigare specialiserat sig pä en jordbruksgren.

3. Vilken var främsta anledningen till att småindustrin och 
det gamla hantverket till stor del slogs ut?

A Jordbruket blev en alltmer specialiserad näringsgren.

B Storindustrin framställde bättre redskap än hantverkarna.

C Marknaden försvann för den typ av produkter som småin
dustrin och hantverket tillverkade.

D Fraktkostnaderna gjorde småhantverkets produkter olön
samma .
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4. Vad blev, enligt texten, en följd av de stora förändring
arna inom jordbruket sedan 1800-talet?

A En regional strukturering av landet.

B Bättre planering av bebyggelse och markanvändning.

C Minskat antal gods och herrgårdar.

D Säsongsmässiga variationer i jordbrukets arbetsbehov.

5. Vilken av följande fyra rubriker passar bäst som beskriv
ning av artikelns innehåll?

A "dordbruket - från samarbete till konkurrens"

B "Jordbruket - från självhushållning till industri"

C "Jordbruket - från bisyssla till födkrok"

D "Jordbruket - från penninghushållning till marknads
hushållning"

6. Hur kan man i korta drag sammanfatta jordbrukets utveck
ling sedan 1800-talet?

A Större och färre brukningsenheter har medfört bättre 
kommunikationer.

B ökad specialisering har medfört större brukningsen
heter.

C ökad konkurrens har medfört ökad specialisering.

D Friare växtföljder har medfört minskad markanvändning.

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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Uppgifter till texten "Det immunologiska systemet''

7. IgG är den vanligaste immunglobulintypen. Vilket ursprung 
har de celler som producerar IgG?

A Thymus 
B Blodet 
C Benmärgen 
D Antigenerna

8. Vilket av nedanstående alternativ visar bäst lymfocyternas 
funktion enligt texten?

PRODUCENT NEDBRYTARE KONTROLLANT

A Ja Nej Ja

B Ja Nej Nej

C Nej Ja Ja

D Ja Ja Nej

9. Vad händer oftast när ett främmande antigen kommer in i 
kroppen och stöter på B-celler?

A Det främmande antigenet oskadliggörs inne i B-cellerna. 

B Cellernas enzym bryter ned det främmande antigenet.

C Antigenet börjar producera immunglobuliner.

D Det bildas ett kompi ex som förs ut ur blodsystemet.
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10. Vad har hänt när en person blivit immun mot en viss in
fektion?

A Antikropparna har lärt sig känna igen de "nya" anti
kropparnas "identitetskort".

B Kroppen har efter ett antal infektioner producerat 
ett specifikt enzym som omedelbart bryter ned infek- 
tionspartiklarna.

C T- eller B-celler har förökat sig genom delning, och 
kan därigenom ta hand om och oskadliggöra likartade 
antigener.

D Ett komplex av antigen och antikropp har hindrat de 
främmande partiklarna att nå ut i blodet.

11. Vad är anledningen till att kroppens immunförsvar kan
innehålla en mycket stor mängd antikroppar?

A Antikropparna är uppbyggda på ett protein som förekom
mer överallt i kroppen.

B Varje antigen har sin egen "identitet" som kan multi
pliceras i förening med antikropparna.

C Ett och samma antigen kan få B-lymfocyter att produ
cera flera olika antikroppar.

D Föreningen av antigener och antikroppar orsakar en 
snabb och omfattande celldelning.

12. Vilken är den vanligast förekommande celltypen i kroppens 
immunförsvar?

A Immunglobulin-IgG 
B Blodkroppar 
C Antigener 
D Antikroppar

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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Uppgifter till texten "Sveriges riksvapen och Sveriges flagga"

13. Vilket är i dag enligt författaren ett av hindren när det
gäller att förändra den tretungade flaggans användning?

A Att kungliga slottet och riksdagshuset alltjämt flaggar 
med olika flaggor.

B Hänsynen till det svenska folkets traditionsbundenhet.

C Avvaktan på principiella förändringar i den svenska 
grundlagen.

D Bristande anpassning till motsvarande lagar och förord
ningar i övriga nordiska länder.

14. Vad gäller alltid när stora riksvapnet används?

A Trekronor-symbolen måste framträda på sköld.

B S k särskilda skäl måste föreligga.

C Kungen måste personligen vara närvarande.

D Kungahuset eller försvarsmakten måste stå som "arrangör"

15. Vilken av nedanstående synpunkter tycks artikelförfattaren
företräda angående den tretungade flaggans användning?

A Att flaggan bör kunna representera såväl kungahuset som 
riksdagen.

B Att flaggans användning endast är ett historiskt kurio
sum.

C Att flaggan förbehålls försvarsmakten såsom örlogsflagga

D Att flaggan, med hänsyn till den allmänna opinionen, en
bart bör användas av kungahuset.
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16. Vilket av nedanstående alternativ visar vilka som i dag 
får använda sig av den tretungade flaggan?

VISSA STATLIGA
KUNGAHUSET MYNDIGHETER FÖRSVARSMAKTEN RIKSDAGEN

A Ja Nej Nej Ja

B Ja Nej Ja Nej

C Ja Ja Ja Ja

D Nej Ja Ja Nej

17. Vad har enligt texten hänt i flaggfrågan i Sverige mellan
1906—81?

A Riksdagen har beslutat om två nya flaggdagar.

B Flagglagstiftningen har utgått ur grundlagen i och med 
den nya grundlag sreformen.

C Kungahuset får inte längre använda örlogsflaggan efter
som kungen inte längre är högste befälhavare.

D Frågan har behandlats men inte resulterat i någon lag
ändring .

18. Vilken av följande myndigheter bör inte använda sig av 
det stora riksvapnet utan särskilda skäl?

A Svenska örlogsflottan

B Utrikesdepartementet

C Högsta domstolen

D Riksdagen

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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Uppgifter till texten "Norman Mailer och Bödelns sång"

19. Vilken är Norman Mailers första kontakt med "Fallet Gil
more"?

A Han inbjuds att närvara vid avrättningen.

B Han får historien från en annan skribent.

C Han läser om Gilmore i ett reportage.

D Han köper ett artikelmaterial för Playboys räkning.

20. Hur bemötte lokalbefolkningen Gilmore på den ort där han 
levde sina sista månader i frihet?

A Med upprördhet och moralism.

B Med skamsenhet och skuldkänslor.

C Med religiös välvilja och hjälpsamhet.

D Med milt överseende och fascination.

21. Under vilken tidsperiod begår Gilmore de brott han avrättas 
för?

A Under nio månader i frihet efter en mångårig interne
ring.

B Under de 2,5 år i frihet han åtnjuter strax efter han 
fyllt 18 år.

C Under november månad året efter han frigetts.

C Under de 2,5 åren efter hans sista frigivning.
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22. Vilket av nedanstående påståenden kan sägas vara Gilmores
syn pä sig själv och sina brott?

A Brotten är en följd av de skuldkänslor hans tidiga upp
fostran givit honom.

B Brotten är en följd av det långvariga och nedbrytande 
anstaltslivet.

C Brotten har begåtts i desperation sedan hans flickvän 
lämnat honom och är därför ursäktliga.

D Brotten har utan skuldkänslor utförts som ett led i en 
förutbestämd utveckling

23. Vilken är recensentens främsta invändning mot "Bödelns 
sång"?

A Mailer ägnar sig alltför mycket åt att okritiskt refe
rera Gilmores personliga motiv för brotten.

B Den är etiskt och moraliskt tvivelaktig i och med att 
Mailer inte tar ställning till dödsstraffet.

C Mailer beskriver bara händelseförloppet utan att ge 
det någon personlig och dramatiserad utformning.

D Den går inte tillräckligt mycket in på Gilmores barn
domsupplevelser och bakgrund i övrigt.

24. Vilket av följande uttryck beskriver bäst Mailers inställ
ning till Gilmore i "Bödelns sång"?

A Ursäktande och förstående.

B Neutral och registrerande.

C Beundrande och imponerad.

D Avståndstagande men fascinerad.

PROVET ÄR SLUT. OM DU HAR TID ÖVER, GÅ TILLBAKA 

OCH KONTROLLERA DINA SVAR.
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1983 - 05 - 07KL'
UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEÄMBETET

Högskoleprov DELPROV 1: ORD

Anvisningar
Varje uppgift har överst ett ord understruket. Under det ordet 
stär fem andra ord. Ett av orden betyder ungefär samma sak 
som det understrukna ordet eller anger betydelsen av det 
understrukna ordet.

Övningsexempel 1.

beklämd
A bunden 
B skakad 
C uttröttad 
D hänsynslös 
E nedstämd

Beklämd betyder ungefär samma sak som nedstämd. Börja 
med att markera det rätta svaret i provhäftet. Därefter skriver 
Du svaret pa svarsblanketten. Om denna uppgift hade ingått i 
provet skulle Du alltsä ha skrivit sä här pa svarsblanketten.

12 3

e1

Övningsexempel 2. 

rvssia
A gamvinda 
B fiskeredskap 
C torkställning 
D säng 
E smideshärd

En ryssja är ett fiskeredskap. Fiskeredskap är svarsförslag B. 
Om uppgiften hade ingått i provet skulle Du ha skrivit B pa 
svarsblanketten.

1 2 3

E

Skriv alla svar pä svarsblanketten.
Skriv tydligt.
Om Du inte kan lösa en uppgift bör Du ändå besvara uppgiften genom att 
försöka bedöma vilket svarsförslag som verkar bäst eller rimligast.
Inget poängavdrag sker om Du svarar fel.

Pä nästa sida börjar provet som innehåller 30 uppgifter. 
PROVTID. 15 minuter
VÄND INTE BLAD FÖRRÄN PROVLEDAREN SÄGER TILL!
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1. vidsynt 2. petitess 3 . suspekt
A förnöjd A önskemål A utstuderat
B försiktig B skrivelse B misstänkt
C fördomsfri C ombyte C godtyckligt.
D förnäm D avvikelse D ytligt
E förvirrad E småsak E utsökt

4. stickling 5. illiterat 6. hypotes
A söm
B planta
C utslag
D insekt
E verktyg

A okamratlig
B utsmyckad
C osäker
D upplyst
E olärd

A fråga
B samman£attn 
C antagande
D bekräftelse 
E lärosats

7. vedergälla 8. kondolera 9. ynnest
A ersätta
B förneka
C intyga
D motstå
E erkänna

A uppvakta
B befästa
C förhindra
D beklaga
E sammandra

A välvilja
B slöseri
C begåvning
D hyllning
E anstånd

10. ök 11. viril 12. sorti
A grusväg A barnslig A fattigdom
B jordbruksredskap B åldrig B utträde
C skogsparti C manlig C sparsamhet
D dragdjur D kvinnlig D urval
E lastfordon E mänsklig E uppvisning

13. undergräva 14. biocid 15. stävja

A stödja A konstgödsel A hejda
B gömma B parasit B fordra
C förbereda C matjord C lindra
D försvaga D bakterie D märka
E bevisa E bekämpningsmedel E gripa
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16 . synkron 17. periferi 18. reciters
A överskådlig 
B hopdragen 
C samtidig 
D glänsande 
E regelbunden

A genomskärning 
B omkrets 
C vändpunkt 
D avstånd 
E tyngdpunkt

A nedskriva 
B uppläsa 
C bedöma 
D sammanställa 
E förklara

chimär 20. ratificera 21. hävd
A gissning
B svordom
C svårighet
D drömbild
E belöning

A antyda
B förutsäga
C utge
D godkänna
E beskriva

A sanning
B bruk
C plikt
D skuld
E lydnad

förkovran 23. ePilo9 24. fatal
A önskemål
B varning
C invändning
D flyttning
E framsteg

A avslutning
B förhandling
C fortsättning
D rollspel
E välkomsttal

A våldsam
B livlig
C förarglig
D kylig
E oväsentlig

litania 26. frejdig 27. frekventera
A klagovisa
B snittblomma
C naturväsen
D spådom
E hjältesaga

A hetsig
B lugn
C sorgsen
D orädd
E ordentlig

A beställa
B be sörj a
C betona
D besvärja
E besöka

undfägna 29. invektiv 30. förment
A bjuda
B trösta
C skydda
D klaga
E lämna

A varuprov
B uppmaning
C uppfinning
D föreskrift
E skällsord

A utebliven
B oansenlig
C påstådd
D enfaldig
E sannolik

PROVET ÄR SLUT. OM DU HAR TID ÖVER/ GÅ TILLBAKA OCH 

KONTROLLERA DINA SVAR.
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ARBETSRAPPORTER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN UMEÅ 
UNIVERSITET

Tidigare i denna serie utgivna rapporter:

1964

1. FORSKNING OM UTBILDNING - En litteraturstudie av nordisk forskning om 
manliga och kvinnliga idrottsledare.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
2. FORSKNING OM IDROTTSFÖRENINGAR - En litteraturstudie av nordisk 
forskning om idrottsföreningar.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
3. IDROTTENS FÖRENINGSLEDARE - EN Enkätstudie bland ledare i 29 
idrottsföreningar.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
4. UNDERVISNINGEN OM ARBETSLIVET PÅ VISSA YRKESFÖRBERED- 
ANDE OCH TEORETISKA GYMNASTIESKOLELINJER. En intervjuunder
sökning bland lärare.
Ingrid Sandström.
5. WORD COMPREHENSION - Settheoretic or nettheoretic formulation.
Jarl Backman.
6. A MODEL FOR INITIAL COMPREHENSION OF TEXT INFORMATION. En 
litteraturgranskning
Jarl Backman.
7. FORSKNINGSÖVERSIKT RÖRANDE UTBILDNINGSPLANERING. En 
litteraturgranskning.
Joel Wikström.
8. PROCESSER I TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
10. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ KOMMUNAL 
NIVÅ. Grundskola.
Joel Wikström.
11. INITIAL OCH REPRODUKTIV FÖRSTÅELSE VID LÄSNING AV 
BRUKSTEXTER.
Jarl Backman.
12. PROGNOS AV FRAMGÅNG I HÖGRE STUDIER, METODER OCH 
PROBLEM. En rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och 
prognosförmåga.
Sten Henrysson.
13. STUDENTERNA OCH ANTAGNINGEN TILL HÖGSKOLAN. INTERVJUER 
MED LÄRARE INOM GRUNDUTBILDNINGEN. En rapport inom projektet 
"Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga".
Sten Henrysson.
14. VARFÖR SLUTAR IDROTTSLEDARE? - En enkät och intervjustudie bland 
ledare i 26 idrottsföreningar.
Per-Olof Granström.
15. EN GENOMGÅNG AV SVENSK FORSKNING MED INRIKTNING PÅ 
LÅGSTADIET OCH ÖVERGÅNGEN FÖRSKOLA-LÅGSTADIUM 1970-1983. 
Barbro Åhman.
16. NÅGOT OM FACKLIGA ORGANISATIONERS OCH SKOLÖVER- 
STRELSENS SYN PÅ SKOLA, ARBETE OCH KOPPLINGEN SKOLA
ARBETSLIV.
Annica Jacobsson.
17. "ALLA DESSA BARNEN". Sågverksepoken och folkskolans historia i Skön 
1850-1919.
Christina Florin och Ulla Johansson.



18. POÄNGSÄTTNING AV RELEVANT ARBETSLIVSERFARENHET. En 
rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga". 
Sara Henrysson och Sten Henrysson.
19. LÅGSTADIESATSNINGEN 1983/84. En kartläggning.
Margitta Schelin.
20. HÖGSKOLEUTBILDNING, YRKESKARRIÄR OCH FAMILJEMÖNSTER. 
Kvinnor från tjänstemannamiljö berättar.
Yvonne Andersson och Inga Elgqvist-Saltzman.
21. MERITVÄRDERING OCH STUDIEPROGNOS. Några undersökningar av 
antagningssystemets effekter.
Sten Henrysson, Monika Kriström och Anders Lexelius.
22. LÄSFÖRSTÅELSE SOM FUNKTION AV SUBJEKTIVT INDUCERADE 
VARIATIONER I LÄSHASTIGHET.
Jarl Backman.

1985

23. LÅGSTADIESATSNINGEN 1984/85. En kartläggning av lokala projekt. 
Margitta Schelin.
24. KOSTVANOR OCH KOSTINTAG RELATERAT TILL PRESTATION, 
BETEENDE OCH HÄLSA. En kunskapsöversikt med tonvikt på skolbarn 
avseende metod och resultat.
Gerhard Nordlund.
25. LÅGSTADIESATSNINGEN. Beskrivning av nio lokalt initierade projekt. 
Karin Rönnerman.

1986

26. MATEMATIK - Är det någonting for kvinnor?
Else-Marie Staberg.
27. LÅGSTADIESATSNINGEN 1985/86. En kartläggning av lokala projekt. 
Margitta Schelin.
28. TVÅ RAPPORTER OM SPECIALLÄRARUTBILDNING. Specialläraren 
under utbildning och i arbete. Speciallärarutbildning igår, idag och kanske i 
morgon.
29. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1985/86 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
30. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. En beskrivning av ett sam ordin gsfor- 
sök mellan gymnasieskola och KomVux i Ånge kommun.
Christer Jonsson.
31. DEN SVENSKA SAMESKOLANS HISTORIA.
Sten Henrysson.
32. THE LIFE-HISTORY APPROACH - A TOOL IN ESTABLISHING NORTH- 
SOUTH EDUCATION RESEARCH COOPERATION?
Inga Elgqvist-Saltzman, Annika Forsslund, Keiko Smapei och Margareta 
Sjöström.
33. ARBETSLIVET I LÄROMEDEL. En studie av hur arbetslivet skildras i 
läroböcker i samhällskunskap.
Edmund Edholm.

1987

34. NÅGRA DRAG I ÖVRE NORRLANDS HISTORIA. En lekmannaskiss.
Sten Henrysson.
35. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ REGIONAL 
OCH KOMMUNAL NIVÅ. Gymnasium och kommunal vuxenutbildning.
Joel Wikström.



36. SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 1619- 
1850.
Tuuli Forsgren.
37. KVINNORS VÄGAR I UTBILDNINGSSYSTEMET. Om kvinnors val av 
utbildning, karriär och familjemönster.
Inga Elgqvist-Saltzman.
38. LÄGSTADIESATSNINGEN 1986-87. En kartläggning av lokala projekt. 
Ragnhild Nitzler.
39. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1986/87 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
40. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. Lärarreaktioner på ett amordningsför- 
sök mellan gymnasieskola och KomVux.
Christer Jonsson.
41. KOSTVANOR OCH SKOLLUNCEN.
Inger Veisseh.
42. ELEVERNAS MATSITUATION VID ÅLIDHEMSSKOLAN.
Hans Nilsson, Roger Nilsson och Håkan Strandberg.
43. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ KOMMUN. 
Peter Hoxell, Ulf Pethö och Christer Steen.
44. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ.
Anders Erkers, Ulf Pethö och Christer Steen.
45. ORIENTERINGSÄMNETS NATURORIENTERANDE DEL - VAD SKA 
UTVÄRDERAS? Rapport från en konferens med låg och mellanstadielärare samt 
lärarutbildare.
Widar Henriksson, Kjell Gisselberg, Staffan Karp, Tommy Lyxell och Ingemar 
Wedman.
46. ROSTADSLÄRARINNORS LIVSMÖNSTER OCH KULTURMÖTEN. 
Utbildningshistoria ur ett tvärvetenskapligt kvinnoperspektiv.
Inga Elgqvist-Saltzman och Tordis Dahllöf.
47. SIDE BY SIDE IN CLASSROOMS AND AT WORK...? Ideology and reality in 
Swedish Educational Policy and Practice.
Annika Andrae-Thelin och Inga Elgqvist-Saltzman.
48. IDROTTEN, FRISKVÅRDEN OCH SKOLGYMNASTIKEN. Ett försök till 
analys av en världskonferens.
Martin Johansson.
49. KOMMUNERNAS MÅLSÄTTNING FÖR SKOLMÅLTIDSVERK- 
SAMHETEN. En studie om målsättningarnas omfattning och innehåll.
Thomas Schumann.
50. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksam-heten i 11 
kommuner. Skellefteå kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.

1988

51. PEDAGOGIKLÄRAREN PÅ U-SEKTORN. Ett diskussionsunderlag om 
forutsdättningar, ämnesprofilering och forskningsanknyt-ning.
Britt-Marie Berge, Maj-Lise Bohlin och Ulla Wall.
52. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverk-samheten i 11 
kommuner. Umeå kommun.
Berit Halling, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
53. UTBUD OCH HANTERING AV MÅLTIDSDRYCKER I SKOLMÅLTIDERNA. 
Kerstin Lindberg.
54. LÅGSTADIESATSNINGEN. Hur tänker projektdeltagare om problem - projekt - 
utveckling?
Karin Rönnerman.
55. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Göteborgs kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.



56. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Tierps kommun.
Désirée Hansson och Margaretha Sundström,
57. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Vilhelmina kommun.
Maria Hörnqvist, Catharina Johansson och Mari-Helen Älgamo.
58. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Överkalix kommun.
Helene Fridh och Anette Olsson.
59. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR, VAR, HUR 1987/88. En kartläggning 
av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
60. ELEVER SOM INTE ÄTER SKOLLUNCHEN. En kartläggning och analys av 
228 högstadieelever från 8 kommuner i Sverige.
Ulrika Larsson och Lars-Åke Pennlert.
61. BARNSÄKERHETSFRÅGOR I SAMHÄLLE OCH BARNHÄLSOVÅRD. 
Barnhälsovårdsöverläkare och samordnande sjuksköterskor och barnolyck- 
sprofylax.
Ulla Johansson.
62. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Karlstads kommun.
Berit Halling.
63. SAKKUNNIGUTLÅTANDEN VID TILLSÄTTNINGAR AV PROFESSURER I 
PEDAGOGIK 1910-1982.
Leif Lindberg.
64. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Helsingborgs kommun.
Ulrika Larsson och Tommy Jacobsson.
65. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Svalövs kommun.
Berit Halling.
66. SKOLLUNCH - RAST ELLER LEKTION?
Pia Risån.
67. SKOLLUNCHEN - ETT LÄROMEDEL.
Pia Risån.
68. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1987/88 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.

1989

68. SCHEMALAD SKOLLUNCH - En redovisning av förekomst, erfarenheter och 
möjligheter.
Mats Andersson.
69. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Uppsala kommun.
Gerhard Nordlund.
70. ÄR DEN NYA BIBELÖVERSÄTTNINGEN MERA "BEGRIPLIG".
Jarl Backman.
71. UNDERSTRYKNINGAR SOM DUBBELPROCESSANDE VID TEXT
LÄSNING.
Jarl Backman.
72. TEXTFÖRSTÅELSE OCH TIDIGARE KUNSKAPER.
Jarl Backman.




