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Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1–25 genom att välja 
det bästa svarsalternativet för varje fråga. Markera dina svar med 
blyertspenna på den optiska svarsblanketten.

I
Här börjar avsnitt ett. Du får höra en intervju med en känd svensk 
musiker, Bo Sundström. Du hör intervjun först i dess helhet, och 
sedan i delar.

 1. Vad konstateras om Bo Kaspers orkester? 
  A De har ändrat sitt sound helt
  B De har behållit sin säregna stil
  C De har moderniserat sig

 2. Hur beskriver Bo Sundström förnyelsen?
  A Den var relativt djärv
  B Den var ekonomiskt lönsam
  C Den var av mindre betydelse

    ***

 3. Vilken sorg har Bo Sundström gått igenom?
  A Han har lidit av en allvarlig depression
  B Han har mist en nära släkting
  C Han har haft en smärtsam sjukdom

 4. Hur kan händelserna i privatlivet påverka bandet? 
  A De kan förstärka samhörigheten
  B De kan orsaka smärta för alla 
  C De kan bli en resurs för bandet

    ***

 5. Vilken koppling har Bo Kaspers orkester till fredagsmyset?
  A Bandet anses vara en etablerad del av det
  B Bandet har haft som mål att bli en del av det
  C Bandet har oschysst blivit kopplade till det



 6. Hur beskriver Bo sitt yrke?
  A Han anser sig ständigt förlora något bättre
  B Han letar efter sitt drömyrke
  C Han har ibland tänkt på andra alternativ

    ***

II
Du får höra ett radioprogram om teknik. Programmet består av fem 
avsnitt. Du hör varje avsnitt en gång.  

 7. Vad säger Stina om utsikterna för mobilen? 
  A Man kan komma åt data i mobilen 
  B Mobilen kan antagligen repareras
  C Vissa delar i mobilen måste bytas ut

    *** 

 8. Varför fungerade inte tvättmaskinen?  
  A Tvättprogrammet har varit felaktigt
  B Vattnet har blivit för varmt
  C Säkringen har gått

    ***

 9. Vad är det för fel på Mickes bil? 
  A Motorn ger konstiga ljud
  B Motorn har stannat plötsligt 
  C Motorn har blivit för varm

    ***

10. Varför får Mirja inte i gång datorn? 
  A Datorn får antagligen ingen elektricitet 
  B Montören har kanske installerat datorn fel
  C Kontakten är eventuellt inte ikopplad

    ***



11. Varför godkänner banksystemet inte koden för att bekräfta  
 betalningen av räkningarna? 
  A Koderna är för gamla
  B Räkningarna har kanske redan betalats 
  C Det är koder till fel bank

    ***

III
Här börjar avsnitt tre. Du får höra ett radioprogram som handlar 
om kemikalier. Du hör programmet först i dess helhet, och sedan i 
delar.

12. Vad är oroväckande med kemikalier?
  A Vi har inte immunitet mot dem
  B Det går inte komma undan dem   
  C Man vet inte varifrån de kommer

13. Vad konstateras det om huden?
  A Den skyddar oss mot kemikalier
  B Den tål dåligt kemikalier 
  C Den absorberar kemikalier

    ***

14. Varför är det svårt att minska användningen av kemikalier?
  A Det finns inga alternativ för dem
  B Man har inte kunnat nå ett gemensamt beslut
  C Det ligger ekonomiska intressen bakom den

15.  Varför behandlar man kläder med kemikalier?
  A För att de ska hålla längre
  B För att de ska dofta bättre
  C För att de ska klara frakten
  
    ***



16. Vad konstateras om kemikalier under graviditeten?
  A Fostret är tillräckligt skyddat mot dem
  B Den blivande mamman ska ge akt på sin omgivning
  C Föräldrarna borde inte bli för försiktiga med dem

17. Vilka råd ger Anna Karlsson? 
  A Man ska prioritera återanvändning 
  B Nappflaskor ska inte värmas upp
  C Barnrummet ska renoveras

    ***

IV
Här börjar avsnitt fyra. Du får höra en intervju med en svensk 
diplomat. Du hör intervjun först i dess helhet, och sedan i delar.

18. Vad berättas om Jan Eliassons karriär? 
  A Den har varit opolitisk 
  B Den har varit internationell
  C Den har varit anspråkslös

19. Hur räddade diplomaterna liv i inbördeskriget?
  A De hittade det rätta ordvalet
  B De delade personligen ut livsmedel
  C De övertalade rebellerna att ge upp

    ***

20. Hurdant förhållande har Eliasson till språket?
  A Han är speciellt förtjust i komplexa konstruktioner 
  B Hans nya hobby är att samla på bildspråk
  C Han flaggar för en bred vokabulär

21. Hurdana metoder använder Eliasson när han talar? 
  A Han undviker bildspråk
  B Han skildrar egna erfarenheter
  C Han berättar om sina känslor

    ***



22. Hur beskrev Eliasson situationen i Darfur?
  A Genom flyktingarnas egna historier
  B På ett verklighetsenligt sätt
  C Med hjälp av självtagna bilder

23. Vilka svårigheter kan uppstå när man använder sig av tolk?
  A Tolkarnas språkkunskaper räcker inte till
  B Budskapet blir för nyanserat
  C Tolkarna kommer oförberedda

    ***

24. Vad är viktigt för en diplomat enligt Eliasson?
  A Att bli förstådd
  B Att använda tvetydiga ord
  C Att uttrycka sig artigt

25. Vad är viktigt i kommunikationen med åhörarna? 
  A Man ska använda samma stilnivå 
  B Man ska smickra dem
  C Man ska uppskatta dem

    ***



V
Kuulet kertomuksen muinaispohjoismaisista jumalista. Kuulet sen 
ensin kokonaan ja sitten jaksotettuna. Vastaa kysymyksiin lyhyesti 
suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vas-
tauslomakkeen A-puolelle.

a) Miten kreikkalaiset nimesivät viikonpäivänsä, entä germaanit?

     ***

b) Miten ja miksi Tyr menetti toisen kätensä?

     ***

c) Mikä on Havamal, ja mitä se sisältää?

     ***

d) Miten Tor käytti vasaraansa, ja mitä erikoista vasarassa oli?

     ***

e) Mikä oli Brisingamen, ja miten se liittyy Frejan tehtävään?

     ***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

I–II  11  x  1/0 p. |  x 2 22 p. 1

III   6  x  1/0 p. |  x 3 18 p. 2

IV    8  x  1/0 p. |  x 2,5 20 p. 3

V    5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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