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1 TEXTFÖRSTÅELSE

Läs texterna 1.1a–1.1d och besvara frågorna 1–25 genom att välja det 
alternativ som bäst passar in i sammanhanget. Markera dina svar med 
blyertspenna på den optiska svarsblanketten.

Utgå från hjärtat i framtidens ledarskap

Paul Green arbetar på ett tomatföretag i USA där man tillämpar en ny 
slags företagskultur. Företaget är den största förädlaren av tomater i 
USA och innehar 40 procent av marknaden. Företaget, som grundades 
1990, har 400 heltidsanställda och 2 000 säsonganställda. Var och en 
är sin egen chef, vilket innebär ett stort eget ansvar men likaså möjlig-
het att forma det egna arbetet och använda pengar i företagets namn. 
Paul Green anser att man kan jämföra arbetslivet med privatlivet. I en 
familj har alla ett totalansvar för att saker och ting ska fungera, men 
i många företag har arbetstagarna tyvärr mycket smalt definierade 
uppgifter och ingen helhetsbild av vart företaget är på väg. Det är det 
man velat ändra på i tomatföretaget.
 På företaget har man byggt upp mindre nätverksgrupper bland de 
anställda. Inom varje grupp gör man klart för de andra vad man hål-
ler på med. Ibland börjar folk göra lite andra saker, eftersom en sak 
lätt leder till en annan, antingen för att det är bra för företaget som 
helhet eller för den anställda personligen. Men om man börjar slira 
för mycket är det gruppens sak att säga till att man ska hålla sig till 
det som överenskommits. Som Green ser det, är en av de stora vin-
ningarna med en platt organisation, som den här organisationsformen 
kallas, att de anställda kommer på en massa mikroinnovationer som 
för arbetet framåt och gör det roligare att jobba. En och en är de kan-
ske inte så märkliga, men när man sätter ihop dem blir det stort och 
leder till lägre kostnader och blir en marknadsfördel.
 Green kritiserar det hierarkiska företagssystem som byggdes upp 
i början av industrialismen. Då gällde det att hantera stora enheter, 
och människor behandlades som utbytbara maskindelar. Sådant går 
inte längre. Människor vill inte vara utbytbara. Ser man på vilka de 
hundra största företagen var för hundra år sedan finns inte många 
av dem kvar. Men fortfarande finns det företagsledare som tänker i 
samma banor. Det kan också vara svårt för dem som leder företag att 
ge ifrån sig makten.  
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 Paul Green säger att ungdomar ofta inte tycker att det är viktigt att 
göra karriär. Däremot vill de ha ett meningsfullt jobb. Motivationen 
betyder allt. Vanligen är det svårt att få ungdomar att ta ett jobb inom 
industrin eller jordbruket, trots att det är väl betalt. När de väl känner 
att de kan påverka både sitt eget jobb och arbetsgemenskapen trivs de 
och blir motiverade. Green ondgör sig över den massiva byråkrati som 
finns i många företag och som är mycket omotiverande. Byråkratin 
leder till att många inte vet varför de håller på med det de gör. 
 På alla arbetsplatser uppstår det konflikter ibland. Hur löser man 
dem när man inte kan gå till chefen och klaga? Green säger att man på 
tomatföretaget uppmanar de stridande parterna att tillsammans ta itu 
med problemet. Om det inte lyckas tas en tredje person in som lyssnar 
på bådas argument och försöker hitta en lösning. Är konflikten ännu 
olöst efter det är det en panel på sju till tio personer som får grunna på 
en för båda parter tillfredsställande lösning. I sista hand tar företagets 
grundare tag i frågan.
 Företaget har inget emot informella hierarkier, som ju alltid upp-
står i mänskliga sammanhang. Om man har en formell struktur är che-
fen chef på grund av sin formella ställning. I en dynamisk informell 
hierarki kan man få auktoritet för att andra vill ge den åt en, inte på 
grund av ens titel. För att kunna få behålla sin auktoritet måste man 
vara på alerten och leverera. 
 Green anser att ledarskap är en humanistisk teknik, som hela tiden 
är i rörelse och måste kunna förändras. Det räcker inte med bara goda 
produkter för att ett företag ska gå bra. Det måste också finnas dyna-
mik för att saker ska utvecklas. Det finns många exempel på att man 
fått i gång nytänk på verkstadsgolvet genom att till exempel anställa 
en dansare eller en skådespelare som har en helt annan verklighets-
syn än de som i åratal jobbat med samma arbetsuppgifter på samma 
företag.                                                      Källa: Hufvudstadsbladet 13.11.2012

     

Intervju med fotografen Caj Bremer

Efter ett halvsekel som aktiv fotograf är Caj Bremer i dag en av de 
mest kända och uppskattade finländska fotograferna. Mest känd är 
han kanske för sina porträtt, och själv säger han att det som fascinerar 
honom mest med fotografering är möjligheten att möta nya människor 
och sätta sig in i deras situation. Att fotografera ser han som ett socialt 
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arbete, där man också måste vara observant på sin omgivning och 
alltid vara redo.
– Folk frågar ofta hur jag lyckas knäppa av precis i de rätta ögon-
blicken, men det kan jag inte riktigt svara på, kanske det är en instinkt.
En hemlighet är ändå att alltid vara redo att ta en bild. Det är ögon-
blicksbilderna som är det viktiga, anser Bremer.
– Ett ögonblick kan vara över på en sekund, och tar man inte bilden 
just då så är det oftast för sent. Ett exempel på hur ett sådant här ögon-
blick kan fångas på film, är bilden på två ryska kvinnor tagen på en 
passagerarbåt på 1980-talet. 
– Jag kom upp på det stora öppna akterdäcket på båten och såg de 
två kvinnorna längst bort vid relingen. Jag insåg genast att det kunde 
bli en bra bild, men för att inte förstöra situationen låtsades jag inte 
alls vara intresserad av dem, utan sicksackade mig i sakta mak över 
däcket fram mot dem, och så när jag var tillräckligt nära knäppte jag 
av bilden, berättar Bremer.
 Själva fotograferandet har förändrats mycket sedan Bremer inled-
de sin karriär som fotograf på 1950-talet. Då fanns det ingen utbild-
ning att tillgå. Bremer var assistent hos två olika fotografer i deras 
ateljéer, men insåg snart att det han verkligen gillade var att vara 
ute på fältet och fotografera människor i verkliga omgivningar. Efter 
ett par år som assistent öppnade sig möjligheten att börja jobba på 
Hufvudstadsbladet, och i och med det blev han också säker på att det 
här var hans kall. Sedan följde jobb på olika tidningar och också en 
del modefotograferingar. Men även om han var anställd på flera olika 
ställen under sin karriär jobbade han alltid rätt så självständigt.
 Den nya digitaltekniken hann inte få fotfäste inom fotobranschen 
så länge Bremer var yrkesaktiv, men numera fotograferar han också 
digitalt.
– Det som är största skillnaden är ju att man förr aldrig visste hur bra 
en bild hade lyckats förrän man framkallade den i mörkrummet, så 
den spänningen försvinner ju, men annars är det förstås bara bra att 
den nya tekniken gjort fotografering allt mer till var mans sysselsätt-
ning. Bremer medger ändå att en viss charm gått förlorad, som fanns 
i det gamla, mera omständliga sättet att arbeta. 
 Bremer är också intresserad av gamla kameror, och bestämde sig i 
ett skede för att testa på att fotografera med en gammal träkamera från 
slutet av 1800-talet. Med den har det under årens lopp blivit många 
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naturbilder kring hemmet i Sibbo. Kameran fungerar så att bilderna 
belyses direkt, inte på ett negativ. Resultatet blir en unik bild som inte 
går att kopiera och med väldigt distinkt färgvärld. 
– Naturfotograferandet har varit ett slags terapi för mig mellan mera 
påfrestande uppdrag, säger Bremer. Det han då syftar på är jobb som 
han gjort i krigs- och katastrofområden – något som han anser höra 
till en pressfotografs arbete, men som han aldrig har njutit av.
– Vissa tycks vara som gjorda för att vara krigsfotografer och dras till 
konflikter, men inte jag. Jag trivs bättre i lugnare miljöer där jag kan 
komma nära de människor jag fotograferar, och i mina bilder hittar 
man ofta en mild humor.
– Kolleger har sagt att de genast känner igen en bild tagen av mig. 
Själv har jag svårt att sätta fingret på vad det är, men jag tror att jag 
har hållit mig trogen min egen stil under hela min karriär.
 De bilder Bremer kanske är mest känd för är ändå dem han har 
tagit hemma i Finland under sin långa karriär. Han har åkt runt till 
otaliga orter och på bild fångat hur vanligt folk lever. Hans första 
stora utställning 1969 var mycket omtyckt, och i den skildrade han 
hur ansträngande livet var för åtskilliga personer på den finska lands-
bygden under efterkrigstiden. Ett annat uppskattat projekt gjorde han 
på 1980-talet när han följde en fiskarfamiljs liv i Nagu. Också där 
har han fångat vardagliga situationer och tungt arbetande människor 
i deras egen miljö.                                  Källa: www.kulturfonden.fi (10.5.2012)

                             

Bra affär att tillverka skräp

Dagen före julhelgen 1924 ägde ett hemligt möte rum i Genève. 
Kring bordet satt representanter för världens samtliga stortillverkare 
av glödlampor, och när mötet var slut hade man gemensamt bestämt 
att drastiskt försämra kvaliteten på sina produkter. Problemet var att 
glödlampor var designade att hålla för länge. Rädslan för att markna-
den snart skulle mättas och efterfrågan upphöra fick världens ledande 
tillverkare av glödlampor att grunda den så kallade Phoebuskartellen. 
Kartellens uppgift var att övervaka att ingen inom industrin längre 
producerade lampor som inte brann ut efter maximalt tusen timmars 
bruk. Samtidigt delade man upp världsmarknaden för glödlampor 
sinsemellan och slog fast ett pris som ingen fick underskrida. Den som 
bröt mot kartellens regler skulle bötfällas.
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 Den som sett den prisbelönta tv-serien Mad Men har fått följa 
hur den moderna reklambranschen etablerades i det framstegstroende 
USA under 1960-talet. De hänsynslösa reklammännens etos, för att 
citera designern Brooks Stevens, var – och är – att ”väcka ett begär 
hos människan att äga något lite nyare, lite bättre, lite tidigare än 
nödvändigt”. En mer träffande beskrivning av dagens konsumtions-
samhälle är svår att formulera – vi deltar oftare i samhället genom att 
konsumera än genom att utöva demokratiska rättigheter. 
 På en återvinningscentral står containrar fulla med elektronik och 
vitvaror stämplade med ett ”S” för skräp. 
– Man får intrycket att allt är byggt för att gå sönder, säger en av 
arbetarna och berättar att tiotals år gamla tvättmaskiner fortfarande 
snurrar, medan de nyare tenderar att sluta fungera så fort garantitiden 
löpt ut. Han spekulerar i om en delorsak kan vara de ökande metallpri-
serna som gjort att till exempel de elledande koppartrådarna i dagens 
tvättmaskiner är så tunna att de helt enkelt brister efter en tid.
 Det är inte ens meningen att en del maskiner ska servas då de går 
sönder, konstaterar reparationsfirmorna. Det är meningen att de ska 
bytas ut. Modern elektronik gör maskinerna betydligt mer energivän-
liga men gör också reparationerna dyrare. Ju mer elektronik, desto 
lättare går något sönder. En enkel vridknapp i ett kylskåp indikerar att 
det drivs med hjälp av en termostat, som är lättare att byta ut, i stället 
för en givare. Garantitiden för vitvaror är i allmänhet två år.
– Men det lönar sig att diskutera med försäljare och importörer om 
maskinerna inte håller den tid man kan förvänta sig, säger en försäl-
jare.
 Att göra det straffbart för tillverkare att framställa usla apparater 
är i princip omöjligt, och så länge vi fortsätter köpa billigare grejer 
av låg kvalitet finns det orsak att fortsätta på slit-och-släng-kulturens 
väg mot helvetet. Med stöd i konsumentskyddslagarna har finländska 
kunder rätt till ersättning om den köpta produkten har ett fel.
– Ett fel kan till exempel vara att produkten håller en kortare tid än 
man skäligen kan förvänta sig, säger man på Konsumentverket. Upp-
står det en konflikt i frågan är det konsumenttvistenämnden som avgör 
om produkten gått sönder för tidigt. Konflikterna avgörs från fall till 
fall och utgången är inte alltid given. Men att tillverka något för att 
det snabbt ska gå sönder har mindre att göra med juridik och mer med 
företagens etik inom ramen för hållbar utveckling.

Källor: http://hbl.fi/livsstil (7.12.2012);
 http://svenska.yle.fi (19.12.2012); http://arbetarbladet.se (19.12.2012)
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Nyheter om djur 

Forskare har upptäckt att gräshoppor som får se spindlar i ren stress 
ändrar sitt ätbeteende och sätter i sig större mängder kolhydratrik föda 
än gräshoppor som inte behöver vara rädda för spindlar. Mönstret 
känns kanske igen hos oss människor; det är inte så ovanligt att stres-
sade personer får sug efter sötsaker. Men det finns faktiskt en miljö-
fara i gräshoppornas stora kolhydratintag. Den tillfälliga kostomlägg-
ningen ger upphov till kemiska förändringar så att gräshopporna efter 
sin död bryts ner långsammare. På grund av den ökade mängden kol-
hydrater minskar kvävehalten i insekternas kroppar, vilket gör att de 
mikroorganismer som bryter ner döda organismer till näringsämnen 
för andra växter och djur inte kan jobba effektivt. Och vad kan vi då 
dra för lärdom av detta, enligt forskarna? Jo, att varje kemisk föränd-
ring i miljön, hur liten den än kan tyckas vara, kan störa den naturliga 
nedbrytningsprocessen och på sikt påverka hela ekologin. 
 Gibbonapor kommunicerar genom att sjunga och använder sången 
både för att märka ut revir och locka till sig det motsatta könet. Par 
sjunger också tillsammans i långa duetter för att stärka banden mellan 
sig. Forskare har bevisat att deras kommunicerande sång till råga på 
allt är på dialekt. Skillnaderna i ”språket” breder ut sig från norr till 
söder och antyder att det är i denna riktning gibbonaporna en gång 
migrerat. Skillnaderna ökar med avståndet och upptäckten har blivit 
ett verktyg för vetenskapen genom att man nu inte bara kan bestämma 
djurens grupptillhörighet utan även få en idé om deras regionala här-
komst. Varje gibbonapa har sin egen specifika sång men precis som 
med människor finns det lokala likheter mellan individer inom samma 
område. 
 Gröna markattor lever i stora grupper som består av några vuxna 
hanar, många vuxna honor och deras ungar. För ungarnas uppfost-
ran har honorna huvudansvaret, men andra apor i flocken hjälper till. 
Precis som fallet är bland många andra primater blir honor av arterna 
grön markatta väldigt bebissugna när någon hona nedkommer med en 
unge. De vill röra, hålla och gulla, men mamman sätter ett pris. Först 
vill hon själv bli uppvaktad och till exempel lusplockad, sedan kan 
man få låna ungen en stund – och priset sätts efter exklusiviteten, det 
vill säga hur många ungar det finns i flocken. 

Källa: www.alltomvetenskap.se (20.1.2013)
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Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Medicinska nyheter

Blodet har hamnat i fokus för människans eviga sökande efter ungdo-
mens källa. Forskare har kopplat samman blodomloppen hos unga och 
gamla möss för att se om något i blodet påverkar hjärnans åldrande. 
De har upptäckt att unga möss som får blod från musgamlingar bildar 
färre nya celler i vissa delar av hjärnan. Samtidigt får mössen sämre 
minne. Resultaten visar också att inblandningen av ungt blod gör att 
de kopplingar som behövs för att bilda långtidsminnen blir mer form-
bara. Följande steg i försöken är att lista ut vilket eller vilka ämnen i 
blodet hos möss som påverkar hjärnans åldrande.

 
Källa: http://fof.se (8.1.2013) 

a) Mitä tutkimuksessa on tehty, ja millainen myönteinen vaikutus  
 toimenpiteillä on? 

Pandan är som bekant vegetarian med en speciell förkärlek till bam-
buskott. Pandans förfäder var emellertid rovdjur som vräkte i sig kött-
proteiner, men någon gång för mellan två och sju miljoner år sedan 
gick de över till vegetarisk kost och nu tror sig forskarna veta varför. 
Pandan har nämligen en inaktiv version av genen Tas-lkl, vilken till-
låter smakreceptorerna att uppfatta och uppskatta smaken umami. 
Sannolikt råkade björnarna ut för klimatförändringar, som slog hårt 
mot bytesdjuren och tvingade dem att söka föda av annan art. Då blev 
genen under evolutionens förlopp föråldrad och satt ur spel och när 
bytesdjuren senare återkom var smaken för kött borta. 

 Källa: www.alltomvetenskap.se (7.12.2012)

b) Mikä seuraus ilmastonmuutoksesta oli pandalle, ja mitä pandalle  
 on tapahtunut kehityksen vuoksi? 

Forskning visar att intag av koncentrerad rödbetsjuice ger möjlighet 
att hålla andan under en längre tid. Rödbetor innehåller nitrat, som 
bryts ner till kväveoxid i kroppen, vilket gör att man behöver mindre 

1.2
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Utgå från hjärtat i framtidens ledarskap

 1. Hur fördelar man arbetet på företaget?
  A Alla har en viss arbetsbeskrivning
  B Alla ska ta itu med dagsaktuella behov 
  C Alla gör vad de själva har lust att jobba med

 2. På vilket sätt minskar man kostnaderna på företaget?
  A Genom nya uppfinningar som ökar konkurrenskraften 
  B Genom att gruppen håller kostnaderna nere
  C Genom ett nytt arbetssätt  

 3. Varför kritiserar Green det hierarkiska företagssystemet?
  A Det har blivit svårt att hitta motiverad arbetskraft
  B Det fungerar dåligt ur chefernas synvinkel 
  C Det strider mot personalens förväntningar

 4. Vad är viktigt för ungdomar på arbetsplatsen?
  A Att undvika onödigt pappersarbete
  B Att man har inflytande på sitt arbete
  C Att man kan avancera

 5. Hur tar man itu med interna problem?
  A Man låter personalen reda ut dem självständigt
  B Man diskuterar tills parterna blir eniga
  C Man följer en på förhand bestämd procedur

 6. Hur får man auktoritet på tomatföretaget? 
  A Genom sin officiella ställning
  B Man ska förtjäna den
  C Via sina tidigare meriter 

 7. Vad kan leda till förnyelse på ett företag? 
  A En kombination av olika slags tänkesätt
  B Konsensus bland de anställda
  C Ett kritiskt förhållningssätt

8
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Intervju med fotografen Caj Bremer

 8. Vad anser Bremer vara det mest intressanta i fotograferandet?
  A Man blir medveten om sociala problem
  B Man får träffa och lära känna folk
  C Man lär sig lita på sin intuition

 9. Vad krävs för att en bild ska bli lyckad?
  A Att man är på kort avstånd från motivet
  B Att man fotograferar i naturlig miljö
  C Att man lyckas fånga en unik situation 

10. Hur beskriver Bremer början av sin fotokarriär?
  A Han tyckte mest om att jobba ensam
  B Hans specialitet var utomhusfotografering
  C Han ville arbeta i äkta miljöer

11. Vilken inställning har Bremer till den nya digitala fototekniken?
  A Han uppskattar den för att det blivit lättare för alla att  
   fotografera
  B Han tyckte illa om den medan han jobbade men   
   godkänner den nu
  C Han anser att den är bättre, eftersom man genast ser   
   resultatet

12. Vad är det för särskilt med den gamla träkameran?
  A Bremer har dokumenterat årstidsväxlingarna kring sitt  
   hem med den
  B Bremer har prövat att ta fram ovanliga foton med den
  C Bremer har använt den för naturfotografering under   
   tunga arbetsresor 

13. Vilken är Bremers uppfattning om krigsfotografer?
  A Alla fotografer är inte lämpade att arbeta i krigshärjade  
   områden
  B Själv har han aldrig klarat av sådana uppdrag 
  C Han har inte trivts i rollen, eftersom han vill ta roliga  
   bilder 
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14. Vad har Bremers populäraste utställningar handlat om?
  A De har omfattat bilder från hela hans yrkesverksamma liv
  B De har för det mesta skildrat havet och skärgårdens folk
  C De har visat hur hårt livet varit för många i Finland

Bra affär att tillverka skräp

15. Vad beslutade man på glödlamptillverkarnas möte i Genève?
  A Att man skulle förkorta glödlampornas livstid för att   
   trygga marknaden
  B Att alla skulle sälja glödlampor med sämre hållbarhet  
   men till högre pris
  C Att man skulle skapa en ny formgivning och    
   kvalitetsklassificering för glödlampor 

16. Vilket påstående har stöd i texten?
  A Det är svårt att ge en entydig bild av den moderna   
   konsumenten
  B Nutidsmänniskan köper hellre saker än åsikter
  C Vi är bättre på att förbruka än att delta i    
   samhällsaktiviteter

17. Vad kan också vara en anledning till att nya maskiner inte   
 håller?
  A Arbetet är dåligt utfört
  B Tillverkarna vill spara i materialkostnader
  C Man använder andra material än tidigare

18. Hurdana apparater bör man helst undvika att köpa?
  A Apparater med kort garanti
  B Apparater med många finesser
  C Apparater som säljs som extremt energisnåla

19. Varför kan produktionen av dåliga varor fortsätta?
  A Det finns en marknad för varorna 
  B Det är svårt att kontrollera produktionen
  C Det är enkelt för konsumenterna att få gottgörelse

10
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20. Varför är det fel att företag avsiktligt gör sina produkter   
 kortlivade? 
  A Företagen bryter klart mot lagen
  B Det medför en hel del byråkrati
  C Företagen sviker sitt ansvar för framtiden

Nyheter om djur

21. Vad är orsaken till gräshoppornas omåttliga ätande?
  A De känner sig hotade
  B De är sugna på söt näring
  C De är påverkade av föroreningar

22. Vad kan det omåttliga ätandet leda till?
  A Det blir näringsbrist i naturen 
  B Gräshoppornas hälsa blir lidande
  C Döda gräshoppor blir problemavfall

23. Varför sjunger gibbonapor? 
  A Det är ett sätt att markera sin könstillhörighet
  B Det är ett sätt att öka den ömsesidiga gemenskapen
  C Det är ett sätt att överta områden 

24. Vad avslöjar de olika varianterna i apornas språk?
  A Sociala relationer
  B Geografiskt ursprung
  C Släktmässig samhörighet

25. Vem får hålla apmammans unge?
  A Alla honor i flocken
  B Aphanen som kelar med apmamman
  C Den apa som uppfyller apmammans krav 
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syre. I en studie testades tolv dykare som fick rödbetsjuice och pla-
cebojuice. Efter intag av rödbetsjuicen kunde dykarna hålla andan i 
genomsnitt 28 sekunder längre än efter placebojuicen. Resultaten kan 
även vara till nytta i andra sammanhang där människans syretillförsel 
är begränsad. Höga halter av nitrat finns också exempelvis i spenat 
och andra gröna bladgrönsaker.

 Källa: www.forskning.se (12.1.2013)

c) Millainen vaikutus punajuurella on, ja ketkä voivat hyötyä siitä? 

Man vet att spädbarn som ammas löper lägre risk att drabbas av fetma. 
Nu har svenska forskare visat att det bland annat beror på att amning 
gynnar en bra tarmflora, eftersom mjölkens laktobakterier slår ut de 
bakterier som ökar risken för övervikt. Det är lättare att ändra tarmens 
bakterieflora ju yngre barnet är, helst när det är 3–4 månader gammalt. 
När barnet blir äldre är det svårare att påverka tarmfloran och den går 
ofta tillbaka till det den var från början. Nästa steg blir därför att testa 
att ge spädbarn probiotika, den bakteriekultur som finns hos barn som 
har ammats. Förhoppningen är att det ska leda till att man permanent 
ändrar barnets bakterieflora och barnen får bättre skydd mot fetma. 

 Källa: www.sahlgrenska.se (14.1.2013)

d) Mitä hyvät bakteerit saavat aikaan, ja miksi on tärkeää saada ne  
 niin varhain kuin mahdollista? 

Att insulin produceras i öar av celler som ligger inne i bukspottkör-
teln är känt sedan länge. Däremot vet man inte exakt hur det går till. 
Kunskapen är viktig för att man ska kunna utveckla nya mediciner. 
För att hitta svaret har insulinproducerande celler från människa trans-
planterats in i ögat på försöksdjur. Eftersom ögat är genomskinligt kan 
forskarna med hjälp av mikroskop följa händelseförloppet medan den 
pågår och få hela den biologiska bilden av vad som sker utan att vare 
sig skada eller avliva djuren. När metoden testats på diabetessjuka 
djur har man dessutom helt oväntat konstaterat att de blivit botade.

 Källa: www.nyteknik.se (8.12.2012)

e) Mikä on menetelmän etu tutkittavan prosessin kannalta, ja mitä  
 yllättävää tutkijat ovat havainneet? 
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Res schyst! 

Det går att resa schyst och lämna ett bra 

__26__ som turist. Även små förändring-

ar gör stor skillnad.

 – Var finns den finaste stranden och 

__27__ är de bästa restaurangerna? Det 

är sådant som resenärer ofta har i huvu-

det __28__ resan. Inte lika många tän-

ker på hur man reser __29__. Men vårt 

resande förändrar världen __30__. Det 

positiva för alla resgalna är att turism 

ofta är en god kraft som driver fram so-

cioekonomisk utveckling, fred och väl-

gång. __31__ i världen är människor 

helt beroende av turismen för att __32__. 

26. A uttryck
 B avtryck
 C tryck
 D förtryck

27. A vad som
 B vilka som
 C vad
 D vilka

28. A före
 B framför
 C mellan
 D förrän

29. A anspråksfullt
 B ansvarsfullt
 C anspråkslöst
 D ansvarslöst

30. A kort och gott
 B på gott och ont
 C helt och hållet
 D gott och väl

31. A På många sätt
 B På sätt och vis
 C På många håll
 D På annat håll

32. A försörja sig
 B föröka sig
 C försona sig
 D försvara sig

2 ORD OCH STRUKTURER

Läs texten nedan och välj på varje punkt (26–50) det alternativ som 
bäst passar in i sammanhanget. Markera dina svar med blyertspenna 
på den optiska svarsblanketten.
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Men den __33__ också till miljöförstö-

ring och exploatering, __34__ kanske är 

svårt att ta till sig för den som bara läng-

tar efter en veckas lugn och ro.

 – Jag förstår att om man jobbar och 

sliter hemma __35__ vill man koppla 

av på semestern. Men __36__ i bakhu-

vudet hur ditt resande påverkar miljön! 

En hel del människor vill också resa med 

__37__.

 Det har man märkt på några små rese-

byråer som nu erbjuder __38__ alternativ.

 – Vi vill inte att man ska sitta i en tu-

ristbuss och titta ut på människorna. Vi 

försöker __39__ möten. Det går bra att 

börja __40__, säger man på resebyrån.

 – Det är en så stor __41__ på turis-

men i dag att även små steg får en direkt 

33. A leder
 B riktar
 C syftar
 D ingår

34. A vad
 B några som
 C något som
 D vilket som

35. A i vardagen
 B på dagen
 C under veckan
 D under helgen

36. A ta
 B tar
 C ha
 D har

37. A god vän
 B god min
 C gott samvete
 D gott samfund

38. A etisk
 B estetiska
 C mer etiskt
 D mer etiska

39. A bedriva
 B arrangera
 C inställa
 D medverka

40. A i stort omfång
 B i rätt storlek
 C i liten skala
 D i hela dess vidd

41. A omgivning
 B omfattning
 C omväxling
 D omtanke
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påverkan. Något man kan börja med att 

fråga sig är __42__. Bäst är att undvika 

”all inclusive”-resor. Men __43__ man 

åker på sådana kan man bidra.

 Man kanske kan åka på andra sätt än 

med de __44__ bussarna, kanske med 

landets kollektivtrafik. Ett annat problem 

är att vissa turister __45__ illa utomlands. 

 – Man kan inte dra alla över __46__, 

men det förekommer. Somliga struntar 

också helt i landet __47__ de kommer. 

Det blir särskilt problematiskt i fattiga 

länder eller där mänskliga rättigheter 

__48__.

 I Burma välsignade demokratirörel-

sen till exempel turismen just på grund 

av att man hoppades på __49__ förståelse 

42. A var möjligen  
  pengarna hamnar
 B var möjligen  
  hamnar pengarna
 C var hamnar  
  pengarna möjligen
 D var pengarna  
  möjligen hamnar

43. A för att
 B så att
 C även om
 D därför att

44. A inhyrd
 B inhyrt
 C inhyrda
 D inhyrande

45. A beter sig
 B beger sig
 C förbereder sig
 D förhåller sig

46. A en borste
 B en rad
 C en kam
 D en lina

47. A där
 B dit
 C vart
 D var

48. A följs inte
 B inte följs
 C man inte följer
 D man följer inte

49. A ökande
 B ökad
 C ökat
 D ökade
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från världen. Sådana effekter går __50__ 

om turisterna bara åker dit för att ligga på 

stranden.
Källa: Hufvudstadsbladet 14.10.2012

50. A förgäves
 B förbi
 C förlorade
 D förlovade
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2.2 Fyll i luckorna på naturlig svenska med hjälp av det som står inom 
parentes på finska. Skriv svaren med tydlig handstil på sida B av 
svarsblanketten för språkproven. Skriv dem i nummerföljd under 
varandra.

John trivs i Perth

”Nu åker jag”, meddelade John Andersson till sin mamma vid julen 
1987. I Finland fanns inga jobb för 1) __________ (vastavalmistunut) 
konditionstränaren, så han flyttade till Sverige.
– Efter några månader övertalade min kompis mig att åka med henne 
till Indien. Under resan träffade hon en annan kille, men i stället för att 
åka hem fortsatte John att upptäcka Asien 2) __________ (itsekseen 

/ omin neuvoin). Han klättrade i berg i Nepal, vandrade i djungeln i 
Thailand och besökte en ö i Indonesien.

3) __________ (ratkaisevaa + prepositio) resten av Johns liv blev 
ett slumpartat möte med några australiensiska resenärer i Malaysia. 
Resultatet blev 4) __________ (pidempi oleskelu) i den australien-
siska staden Perth. Det var också där 5) __________ (hänet kutsuttiin) 
på en nyårsfest med långtgående följder.
– I köket träffade jag en trevlig dam och 6) __________ (salama iski 

+ prepositio). Susan och jag 7) __________ (alkaa seurustella).

Men det turistvisum han hade rest med skulle inte 8) __________ 
(olla voimassa ikuisesti), så snart var det dags för ett beslut om fort-
sättningen. John 9) __________  (päätti lopulta) för att åka till Japan. 



Japan var också landet där han gifte sig – hela fem gånger. Varje gång 
stod samma kvinna 10) __________  (hänen rinnallaan).
– 11) __________  (meillä oli siviilivihkiminen) och varje gång var det 
något som fattades, så vi fick göra om det. Efter femte gången sade 
finska ambassadens tjänsteman till sist bara ”lycka till”.

12) __________  (neljän ja puolen vuoden jälkeen) i Japan styrde 
paret kosan tillbaka till Australien och Perth. Livet i Perth passade 
honom, så han stannade kvar också då 13) __________  (avioliitto 

hajosi) efter femton år. För sju år sedan träffade han 14) __________  
(hänen nykyinen puolisonsa), Diane, som kommer från Kanada.
– Jag hade aldrig planerat att stanna utomlands men 15) __________  
(kohtalo päätti toisin). Nu är jag redan femtio år och Australien är ett 
bra land för mig.

Källa: Västra Nyland 12.8.2013

3 SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING

Skriv en text på 150–200 ord över ett av följande ämnen. Skriv med 
tydlig handstil på konceptpapper. Följ instruktionen. Räkna antalet 
ord och anteckna det i slutet av din text.

1. På nätet pågår en diskussion om konsumtion. Jenny skriver så 
här:

 Jag är en 17-årig tjej som vill skriva om mina tankar om 
konsumtion. Många av mina kompisar köper hela tiden 
nya kläder, böcker och telefoner. Jag själv lånar böcker 
på biblioteket, ränner på second hand och har haft 
samma telefon redan i många år. Trots det känner jag 
mig lycklig och är nöjd med mitt liv. Varför konsumerar 
vi så mycket? Hur mycket behöver vi egentligen? Borde 
vi inte alla minska konsumtionen?

 Jenny

 Skriv ett svar på Jennys inlägg.
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2. Micke har ett dilemma: han vet inte om han ska göra lumpen eller 
civiltjänst.

 Nu ligger det till så här att jag inte har någon aning om 
vad jag ska göra i höst! Jag vet inte om det är värt att 
göra lumpen eller om det är bättre att göra civiltjänst 
i stället. Lumpen låter ju onekligen kul och ger säkert 
en del nyttiga erfarenheter men civiltjänst skulle ge mig 
arbetserfarenhet och samtidigt skulle jag få göra något 
nyttigt för samhället. Vad anser ni? Vad ger mest för 
framtiden?

 Micke

 Skriv ett svar på Mickes Facebookinlägg.

3. I den lokala tidningen pågår en debatt om olika energiformer. 
Vissa argumenterar för mer kärnkraft och andra för något annat. 
Skriv en insändare där du berättar din egen åsikt om olika ener-
giproduktionsformer. 

4. Enligt en ny statistik är sociala medier stort bland ungdomar. 
Närmare 90 procent av ungdomar i åldrarna 15–24 år använder 
sociala medier varje dag. Cirka 45 procent av ungdomarna läg-
ger mer än tre timmar på nätet i genomsnitt varje dag och cirka 
25 procent lägger mer än fem timmar. Är det bra eller dåligt att 
ungdomarna tillbringar så mycket av sin tid på nätet? Delta med 
ett inlägg i en diskussion på webben.
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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
__________________________________________________________

1.1a–d  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    25  x  1/0 p. |  x 1 25 p. 3

2.2    15  x  1–0 p. |  x 1 15 p. 4

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


