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Täydet pisteet antava vastaus sisältää:  

 
a) – juurekset / porkkana ja bataatti 
 – edullinen/täyttävä / TAI halvempikin/huonompikin liha kelpaa 
 
b) – pakkasen kestäviä / kylmänkestäviä 
 – oksia/männynoksia 
 
c) – voittivat arvonnassa 
 – tapahtumarikas/yllätyksellinen 
 
d) – koirankarvojen vuoksi 
 – laittamaan pölypussiin vaniljasokeria 
 
e) – (Tukholman) alamaailmaan/rikollispiireihin 
 – erittäin jännittävä / arvokas lopetus trilogialle 

Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan 
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta. 



RUOTSI, keskipitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2015 
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset 
 

a) 
Anna: Hej, och välkommen till vårt fredagsmys på Radio X. I dag ska vi pyssla i både kök och 
trädgård, tipsa er om en bra bok för veckoslutet och kolla på film. Jonas, vad är det som doftar så 
gott i köket? 
Jonas: Jag har valt att satsa på långkok, nämligen en kryddstark gryta. Den består till största 
delen av rotfrukter som morot och batat. Eftersom den skall koka länge behöver man inte satsa 
på fina köttbitar, utan det duger bra med t.ex. kalopskött som är både förmånligt och mättande! 
 
b) 
Anna: Nu ska vi kolla upp vad Rune gör ute. Jag tror att han fixar påskpynt. Hallå Rune, vad gör 
du? 
Rune: Jag gör en blomuppsättning. Till den behövs blommor som tål nattfrost eftersom 
meteorologen fortfarande utlovar en del kalla nätter, så jag har valt tåliga narcisser och hyacinter. 
Först sätter jag tallkvistar runt om och sen blommorna i mitten. Enkelt och snyggt, tycker jag. 
 
c) 
Anna: Efter trädgårdspyssel kan det vara skönt att slå sig ned med en bra bok. Jag kan 
rekommendera Viveca Lärns ”Öster om heden”. Den handlar om grannar i ett hus i Göteborg. De 
känner knappt varandra, men en dag så vinner de på Postkodlotteriet och då bestämmer de sig för 
att resa på safari till Kenya. Resan blir händelserik på flera sätt, men inte så som läsaren kunnat 
tänka sig. 
 
d) 
Jonas: Ja, nu är min gryta klar. Dags för litet fredagsstädning. Och nu kära lyssnare ska jag ge 
ett bra tips till alla hundägare. När man dammsuger händer det lätt att dammsugarpåsen börjar 
lukta illa av hundhår. Nästa gång du byter påse ska du sätta ett par teskedar vaniljsocker i påsen. 
Det gör att hela huset doftar gott när du börjar dammsuga. 
 
e) 
Anna: Och till sist ett filmtips. Vi har kollat på dvd:n ”Snabba cash, livet Deluxe”, den sista 
delen i den kända trilogin. Jorge planerar ett värdetransportrån och i Stockholms undre värld 
pågår ett krig. Spänningsnivån är rakt igenom hög. Ett värdigt avslut. 
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