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

I
Du får höra Sami berätta om sitt mellanår i Sverige. Du hör 
berättelsen först i dess helhet, och sedan i delar.

 1. Varför valde Sami att åka till Sverige?
  A  Han ville utveckla sina språkkunskaper
  B  Han hade problem med sina studier
  C  Han ville återuppta en kär hobby

 2. Varför lämnade han stalljobbet?
  A  Hans arbetsgivare var ohövlig
  B  Jobbet motsvarade inte det som utlovats
  C  Arbetsuppgifterna var för fysiskt betungande

    ***

 3. Vad sägs om hans vardag på dagiset?
  A  Arbetsuppgifterna var enkla och lätta
  B  Arbetskamraternas stöd var viktigt
  C  Det var lättare att kommunicera där

 4. Hur var Samis ekonomi i Sverige?
  A  Goda inkomster gjorde det lätt att klara sig
  B  Utgifterna för det vardagliga livet var låga
  C  Genom att spara på allt gick det bra

    ***



 5. Vad sägs om Samis förhållande till den svenska kulturen?
  A Mycket kändes främmande för honom
  B Han var förvånad över svenskarnas sätt att hälsa 
  C Han blev både insatt och förtjust i många vanor

    ***

 6. Hur beskrivs dansfestivalen?
  A  Som en helnykter tillställning
  B  Som ett evenemang för tävlingsdansare
  C  Som en rolig fest för dansglada

 7. Varför tror Sami att Danne är så populär?
  A  Han sjunger på dialekt
  B  Hans låttexter är så annorlunda
  C  Hans musik är något utöver det vanliga

    ***

 8. Hur beskriver Sami sin svenska nu?
  A  Han tycker att han talar rätt flytande
  B  Han är generad över sin språkliga blandning
  C  Han har en del problem med uttalet av svenska ljud

    ***

II
Du får lyssna på en rapport om den svenska skolkrisen. Du hör 
rapporten först i dess helhet, och sedan i delar.

 9. Vad visar de svenska PISA-resultaten?
  A Hemkommunen inverkar på läsförmågan
  B Skillnaderna mellan åldersgrupperna har blivit större
  C Svenska pojkar läser sämre än flickor

    ***



10. Varför är Hanna orolig för sina studerande?
  A De saknar förståelse för kronologin 
  B De har en romantiserad bild av det förgångna
  C De måste ta många kompletterande kurser

11. Hur presterar studenterna på grundkurserna?
  A Utländska studenter får bättre resultat än svenska
  B Tentamenssvaren är ofta uselt skrivna
  C Under hälften av kurserna tas om av utlänningar

    ***

12. Vad anser Albin om att läsa långa texter?
  A Det är onödigt att läsa dem på papper
  B Det är jobbigt och frustrerande 
  C Det tillhör ett föråldrat kulturideal

13. Vad är ungdomars problem i dag enligt Mikaela?
  A De bär ett så stort ansvar
  B De jobbar för mycket vid sidan om
  C De pressas från många håll

    ***

14. Vad har Hanna upplevt som lärare?
  A Hon är ofta trött på sina studenter
  B Hon har blivit bra på att försvara sig
  C Hon har fått ta emot blandad respons

    ***



III
Du får höra på en expertintervju med en sömnforskare. Du hör 
intervjun först i dess helhet, och sedan i delar.

15. Vad konstateras om sömnbehovet?
  A Det är till en stor del genetiskt betingat
  B Det hänger delvis samman med våra matvanor
  C Det antogs vara större förr i tiden

16. Vad har undersökningar gett vid handen?
  A Energiförbrukningen under sömnen är obetydlig
  B Hjärnfunktionerna störs av en alltför lång sömn
  C Alla behöver inte sova lika mycket för att må bra

    ***

17. Hur får man bäst reda på den individuella sömnlängden?
  A Genom att räkna genomsnittet under en vardagsvecka
  B Genom att kolla upp situationen efter en rejäl vilopaus
  C Genom att observera sin sömnlängd under en helg

18. Vad konstateras om sömnlängden?
  A Unga människor behöver mer sömn än äldre
  B Kvinnor behöver mer sömn än män
  C Arbetseffektiva människor sover minst

    ***

19. Vad är bakgrunden till dagens sömnproblem?
  A Bristfällig teknik och felaktig belysning
  B Förändrade kulturella vanor och en annan livsrytm
  C Minskad energiförbrukning under dagen

20. Hur ska man ställa sig till tillfällig sömnlöshet?
  A Försöka somna om så snabbt som möjligt
  B Fundera på nästa dag och planera sina sysslor
  C Vara vaken en stund om man inte är sömnig
 
    ***



IV
Du får höra en radiosändning från en modevisning. Sändningen 
består av fem avsnitt. Du hör varje avsnitt en gång.  

21. Vad är speciellt med höstens mode? 
  A Kläderna är lika för män och kvinnor
  B Kläderna är ungdomligt mönstrade 
  C Kläderna är lämpliga när och var som helst

    ***

22. Hur ska damer klä sig?
  A I randiga och rutiga kläder
  B I lätta och rymliga kläder
  C I grälla och färgstarka kläder

    ***

23. Vad ska män köpa sig i dag?
  A En ytterrock
  B Ett par stövlar
  C Märkeskläder

    ***

24. Vad behöver varje modemedveten man ha i sin garderob?
  A Skor som passar till plaggen
  B Byxor med pressveck
  C En scarf i många färger

    ***

25. Vad satsar inköparen på?
  A Fina aftonklänningar
  B Okonstlade bruksplagg
  C Förmånliga modekläder

    ***



V 
Kuulet radio-ohjelman, jossa lääkäri vastaa yleisökysymyksiin. 
Kuulet kunkin jakson kaksi kertaa peräkkäin. Vastaa kysymyksiin 
lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

a) Mitä lääkäri suosittelee Linalle, ja miten hoito vaikuttaa?

    ***

b) Mitä koululta edellytetään, ja mikä voi myös auttaa Bertiliä?

    ***

c) Miksi Sandra ei saa täydellistä suojaa Japanin aivokuumeelta  
 kotimaassa, ja mitä hänen pitää tehdä?

    ***

d) Mistä Evan mainitsema ongelma voi johtua, ja mitä siitä   
 seuraa?
    ***

e) Mitä Mårtenille sattui käsipalloharjoituksissa, ja miksi häntä  
 kehotetaan kääntymään lääkärin puoleen?



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–III  20  x  1/0 p.            |  x 2,5 50 p. 1

IV    5  x  1/0 p.         |  x 2 10 p. 2

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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