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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.

Skolfrågor i Sverige

Den senaste Pisa-undersökningen är dyster läsning för Sveriges del. 
Undersökningen visar att de svenska elevernas resultat har försämrats 
när det gäller läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Dessutom 
har skillnaderna mellan elever ökat, visar undersökningen. De svaga 
eleverna presterar sämre, medan de högpresterande ligger kvar på 
samma nivå. En avgörande faktor för skolresultaten är elevernas so-
ciala bakgrund. 
 – Om man inte lyckas vända det här kommer det förr eller senare 
att avspegla sig i en lägre ekonomisk tillväxt. Vi kommer sannolikt 
att gå bakåt när man tittar på välståndsrankning och jämför med andra 
länder. Sverige har goda förutsättningar att förbättra både skolresul-
taten och de ungas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Men det är 
inget som löser sig av sig självt – insatser från politiken, skolan och 
näringslivet krävs. Vi måste skapa fler plattformar där skolan och nä-
ringslivet kan mötas, säger professor Pontus Braunerhjelm. 
 Efter den senaste Pisa-rapporten har Sveriges riksdag fattat beslut 
om att införa betyg från årskurs 6. Beslutet innebär att betyg sätts för 
första gången i årskurs 6 hösten 2012 i samtliga ämnen utom språk, 
där betyg sätts först i årskurs 7. Syftet med ändringen är att många fler 
elever ska kunna nå skolans mål när kraven görs tydliga. Elevernas 
kunskaper följs kontinuerligt upp och utvärderas och resultaten kom-
municeras med hemmen. Med de här ändringarna kommer man att 
bättre än tidigare kunna stödja eleverna i inlärningen.
 Anders Jakobsson, docent i pedagogik vid Malmö högskola, anser 
att de så kallade friskolorna, dvs. de privata skolorna är en viktig för-
klaring till de sämre resultaten. De välmotiverade och högpresterande 
eleverna väljer bort vissa skolor, vilket missgynnar de elever som blir 
kvar. För att få bra resultat krävs att man tränas i problemlösning och 
får tillämpa sina kunskaper. Anders Jakobsson kallar friskolan för en 
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sorteringsmotor, som sorterar elever på bra respektive dåliga skolor, 
och anser att det har fått allvarliga konsekvenser.
 I den svenska diskussionen har skolverket lyft fram Finlands fram-
gång i internationella mätningar: ”Finland är ett av de länder som 
uppvisar mycket goda resultat i Pisa 2009. Landet ligger i topp både 
när det gäller kunskapsresultat och likvärdighet. Nästan alla finska 
elever får särskilt stöd någon gång under sin skoltid och lärarna är 
noga med uppföljning och utvärdering av stödinsatserna. Finland har 
dessutom en kvalificerad lärarutbildning.”

Källor: http://evalottahulten.com (7.12.2010); www.sweden.gov.se (7.12.2010)

Kaj Franck

En av de ledande personerna inom finsk formgivning, Kaj Franck, 
föddes i Viborg. Fadern kom från en köpmannasläkt och modern från 
en finlandssvensk kulturfamilj. Morfadern var verksam som en av de 
första formgivarna vid Arabia. Modern var utexaminerad möbelritare 
och stod delvis för stilen i hemmet. Somrarna tillbringade familjen på 
Karelska näset där Franck kom i kontakt med anspråkslös allmoge-
kultur. Efter faderns död flyttade familjen till Helsingfors och Franck 
började studera möbelritning.
 På 1930-talet designade Franck för affärerna Tema och Hemflit 
några stoppade fåtöljer som representerade tidens mjuka funktiona-
lism. Åren 1940–1945 arbetade Franck tillsammans med konstnären 
Eva Taimi vid Helsingfors Konstfärgeri AB. I sina tyger använde han 
berättande sagomotiv, något som tidens funktionalister stod främman-
de för. Franck och Taimi designade sina modeller självständigt, men 
det var Taimi som ritade rent Francks motiv och gjorde arbetsritning-
arna.  
 År 1946 deltog Franck i en designtävling som arrangerades av 
Iittala glasbruk. Målet var bl.a. att få fram nytt glas inför en nordisk 
utställning av konsthantverk i Stockholm. Tapio Wirkkala fick första 
pris och Franck andra och tredje. Redan samma år designade Franck 
sina första glasföremål med bubblor, vilket blev varumärket för de 
glas han designade för Iittala. 
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 Kaj Francks första uppdrag vid Arabia porslinsfabrik var att för-
nya kärl för matlagning. Kaj Francks yttrande ”spräng serviserna” 
ger i många avseenden en bild av den radikala designattityd och de 
exceptionella krav som låg bakom tillkomsten av serien Kilta. Förr 
köpte man hela serviser, men nu kunde konsumenterna köpa sina kärl 
ett och ett. Franck började designa Kilta efter kriget, när bostadsbris-
ten var som värst. En modern bostad med ljusa ytor motsvarade den 
finska modernismens ideal, vilket även var utgångspunkt för Kilta-
designen. 
 I mitten av 1960-talet väckte tanken på anonymitet i samband med 
industriellt tillverkade bruksföremål en livlig diskussion. År 1965 
meddelade Notsjö glasbruk att man avstår från att använda desig-
nerns namn vid serietillverkade konsumtionsvaror. Motiveringen var 
att designern ofta svarar med sitt namn för en produkt, som varken 
enbart är hans förtjänst eller hans fel. 
 Franck framhöll designerns roll när det gäller att främja det sociala, 
estetiska och antimateriella. Han kritiserade designens självändamål, 
att målet alltid är en ny produkt. Idealet för honom var återanvänd-
ning och att produkten är tillverkad av ett material som exempelvis 
förmultnar efter användning. Därför respekterade Franck traditionella 
föremål och undvek i möjligaste mån tidsbundna lösningar.
 Trädgården utgjorde en arbetsplats, som i Francks fall kunde jäm-
föras med glashyttan. Trädgården var för honom ett estetiskt experi-
mentfält. Där kunde han prova ut olika kompositioner och fundera 
över färgernas och formernas väsen. Där fann han början till formen.  
Med sina avskalade trädgårdar med stenar och mossor ville han visa 
att människan och naturen kan leva i samförstånd. I undervisnings-
ministeriets stenträdgård i Helsingfors kan man uppleva det som Kaj 
Franck som konstnär och människa ville förmedla. 

Källor: www.finnishdesigners.fi (15.12.2010);
 Jarno Peltonen m.fl., Kaj Franck – Muotoilija Formgivare Designer, 2007 

Samerna i Norden

I sameområdet lever det cirka 50 000 samer och av dem bor cirka 
8 000 personer i Finland. Det finns egentligen ingen definition av 
vem som är same. Same är den som identifierar sig själv som same. 
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Jämfört med andra ursprungsfolk har samerna i dag en stark ställ-
ning. Samerna har samma rättigheter som den övriga befolkningen 
och bebor fortfarande de områden som de traditionellt nyttjat, även 
om markerna för de traditionella näringarna krymper på grund av 
industrialisering.
 I vart och ett av de nordiska länderna finns i dag ett sameting, som 
ska öka samisk medverkan och samiskt inflytande i den demokratiska 
processen. Sametinget bevakar samernas språk- och kulturfrågor och 
kan ta initiativ gentemot myndigheter, ställa förslag och göra uttalan-
den. 
 Precis som i resten av Norden har samerna påverkats av den nya 
tidens ekonomiska och sociala förändringar. Förändringen mot exem-
pelvis ett mer differentierat yrkesliv märks även här. Ett allt mindre 
antal samer lever i dag av renskötsel. I Sverige och Norge är rensköt-
seln förbehållen samerna och betraktas som en fundamental del av 
den samiska kulturen. I norra Finland har alla invånare rätt att syssla 
med renskötsel.
 Det finns flera goda exempel på gränslöst samarbete mellan svens-
ka och norska renskötare. Ett exempel är avtalet mellan Girjjas och 
Baste samebyar inom Gällivare kommun. Den bärande tanken är att 
så långt som möjligt försöka nå en gemensam samisk betesmarkan-
vändning. Med andra ord är det möjligt att t.ex. använda vinterbete på 
svensk sida om det skulle bli beteskris på den norska sidan. Målet är 
att skapa ett gränslöst sameområde med regler som renskötarna själva 
har skrivit.
 En viktig del i avtalet är själva förvaltningen av området och hur 
det ska styras. Här är samstämmigheten stor. Det självklara är att 
området ska styras av aktiva renskötare som är ute på fältet och som 
snabbt kan bestämma om sina egna angelägenheter. En positiv sak 
med tanke på framtiden är att samerna har inom ramen för EU:s re-
gionalpolitik fått möjligheter till ekonomiskt stöd riktat specifikt till 
det samiska samhället.
 Samernas historia präglas till stor del av kolonisation och förtryck, 
oavsett vilken samisk gruppering det gäller. Samernas landområden 
betraktades länge som statliga och samerna fick inte behålla rätten 
till sitt land. I Norge tog det sig efter andra världskriget uttryck i en 
slags nationalism. Under efterkrigsåren handlade det om att skapa 
en enhetlig norsk identitet. Då skulle alla samer förnorskas och att 
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vara same betydde underklass. Liknande uttryck fanns i Sverige och 
i Finland. Man fick exempelvis inte prata sitt samiska språk i skolan.
 Det är sällan man talar om att det finns samer i Ryssland. De ryska 
samerna bor på Kolahalvön och de har utsatts för flera tvångsför-
flyttningar. Efter ryska revolutionen 1917 förstatligades renskötseln 
och situationen blev förödande för samerna. De förlorade sina renar 
och därmed sitt arbete. Efter andra världskriget tvångsförflyttades de 
ryska samerna från kusten till en by mitt på Kolahalvön.  
 Miljöproblemen är ett hot på Kolahalvön. Efter Sovjetunionens 
fall har vissa marker privatiserats och det har främjat samernas möj-
ligheter att bedriva renskötsel i egen regi. Dessutom har samerna på 
Kolahalvön grundat en samisk organisation som nu deltar i samarbe-
tet mellan de övriga samiska organisationerna i Skandinavien.

Källa: www.samer.se (15.8.2011)

Filmnyheter

P.S. Jag älskar dig!
Irländskan Cecelia Aherns bok P.S. Jag älskar dig! har blivit film. 
Men det här med filmatiserade böcker är alltid en kinkig historia. 
Oberoende av om man läser boken innan man ser filmen eller tvärtom, 
så är resultatet ofta ganska förvirrande. Det är bara i riktigt sällsynta 
fall som både boken och filmen ger fantastiska upplevelser. För det 
mesta blir det bara annorlunda och P.S. Jag älskar dig! är inget un-
dantag. Frågan är om alla förändringar från boken till filmen verkligen 
var nödvändiga eller bara ett nödvändigt ont för att kunna klämma in 
kända amerikanska skådespelare i en irländsk miljö. Det är ju tur för 
turistnäringen att filmen finns, för i boken befinner man sig hela tiden 
på Irland och då görs det ju av naturliga skäl inget nummer av vare 
sig gröna kullar eller snygga trubadurer.

Källa: www.svenska.yle.fi (28.4.2008)
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Cars 2
Initierade källor hävdar att filmen Cars 2 är tristare än travet. Action-
dramat landar ändå slutligen i Disneys välbekanta budskap: var dig 
själv och värna om dina vänner. Medan Pixar i sina andra filmer revo-
lutionerat den tecknade filmen, känns Bilar-serien som en krocksäker 
investering i schabloner med tillhörande leksaksförsäljning. Förutom 
leksaker och olika slags prylar finns det i handeln ett filmspel som 
överglänser sin förlaga, filmen. Det är inte svårt att avancera genom 
spelet, och även om den lättsmälta underhållningen inte bryter någon 
ny mark så är det inte avsett för de allra minsta.

Källa: www.svd.se (18.8.2011)

Iris
Filmen Iris är den första långfilmen på svenska i Finland. Iris utspelar 
sig under 1890-talet och handlar om en åttaårig Stockholmsflickas 
första möte med Åland. Filmen är till största delen inspelad på Åland 
och omkring 250 ålänningar har varit inblandade i inspelningsarbetet. 
De många statisterna i filmen upplevde det som lärorikt att se hur det 
går till när man spelar in en film. Regissören Ulrika Bengts hoppas 
på en stor publiksiffra och att filmen slår även över språkgränsen. – 
Vi vill visa att svenskspråkig kultur också är en del av Finland, säger 
regissören.

Källa: www.radiotv.aland.fi (28.8.2011)

Le Havre
I Aki Kaurismäkis film Le Havre är Europa en världsdel där männi-
skovärdet mäts i ursprung och förmögenhet. Kaurismäkis sparsamma 
grepp visar mer än det berättar, och det är typiskt Kaurismäki. Men i 
Le Havre undviker han nästan alla former av emotionella utbrott och 
överlämnar mycket till betraktarens egna analyser. Greppet fungerar 
fantastiskt när Kaurismäki lyfter fram flyktingarnas situation, tack-
samt befriad från det sensationslystna och känslosmetiga. Ingen be-
höver yttra ett ord om polisens insatsstyrka som tillsammans med en 
ensam ambulans möter containern med bortglömda flyktingar.

Källa: Kyrkpressen 8.9.2011
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Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Sportnyheter

Fjolårets succé med ishockey under bar himmel på Olympiastadions 
läktare och en oförglömlig stämning får ingen repris nästa säsong. 
Stadionstiftelsen anser att gräset tog så stor skada efter vinterns match 
att man inte vill hyra ut planen en gång till. HIFK har erbjudit sig att 
plantera det bästa gräs som finns att tillgå. Men på stadion ville man 
inte ta risken att gräset inte skulle hinna rota sig om våren är sen.

Källa: Hufvudstadsbladet 7.9.2011

a) Mistä ongelmasta on kyse, ja mikä on HIFK:n ratkaisu?

Internationella olympiska kommittén behöver ett lyft. – Om skate-
board införs på det olympiska programmet, skulle det attrahera den 
yngre generationen, säger skateboardstjärnan Tom Hawk. – Det är 
inte så att ungdomar behöver nya hjältar. De behöver bara få nya 
möjligheter att få utlopp för sin energi, hävdar Hawk.

Källa: www.svt.se (10.5.2011)

b) Mistä syistä skateboardista pitäisi tulla olympialaji?

Landslagets tränare i fotboll är mycket nöjd med sina adepters insats. 
– Jag är nöjd med bollkontrollen. De saker vi tränade lyckades vi 
också med i matchen. Men det är ingen idé att slå sig för bröstet, utan 
vi borde lära oss av våra misstag. Tränaren betonar också att fotboll 
är ett lagspel.

Källa: Hufvudstadsbladet 11.8.2011

c) Mitkä asiat vaativat valmentajan mielestä vielä kehittämistä?

(forts. på sida 12)
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Skolfrågor i Sverige

 1. Vad berättar Pisa-undersökningen om elevernas prestationer i  
 Sverige?
  A Goda elever har förbättrat sina resultat och svaga elever  
   har blivit svagare
  B Föräldrarnas utbildning och lönenivå har betydelse för  
   resultaten
  C Resultaten ligger i allmänhet på samma nivå som tidigare

 2. Vilka åtgärder kommer man att vidta i framtiden?
  A Skolan ska vara mera allmänbildande
  B Skolan och företagen ska satsa på samarbete
  C Skolan ska ge mera undervisning i samhällslära

 3. Vilken är orsaken till att man ändrar på betygssystemet?
  A Förr gav man betyg för tidigt, när eleverna var för unga
  B En uppföljning av elevernas prestationer har saknats 
  C Man vill höja kraven med hjälp av betygen 

 4. Vad har systemet med de så kallade friskolorna lett till?
  A Kunskapsnivån bland eleverna har i allmänhet förbättrats
  B Undervisningen i skolan har lyfts upp på en mera   
   abstrakt nivå
  C Skillnaderna mellan de enskilda skolorna har ökat

 5. Varför når den finska skolan så bra resultat?
  A Skolsystemet är jämlikt
  B Lärarna ägnar sig åt forskning
  C Lärarna föredrar faktakunskaper

Kaj Franck

 6. Vad berättas det om Kaj Francks barndom och familjebakgrund?
  A Hans mor var en utbildad kvinna med intresse för inredning
  B Han var formgivare i andra generation på faderns sida
  C Han blev förtjust i den folkliga kulturen

8

1.1a

1.1b



 7. Varför nämns Eva Taimi i sammanhanget?
  A Hon var Francks inspirationskälla
  B Hon hade en viktig uppgift i Francks arbete
  C Hon hade en aktiv roll i Francks konstnärliga utveckling

 8. Vad var syftet med designtävlingen?
  A Man sökte ett varumärke för Iittala
  B Man ville ge unga konstnärer en chans 
  C Man sökte föremål att visa upp utomlands 

 9. Vad var det nya med Kilta-serien?
  A Det blev möjligt att kombinera delarna som man ville
  B Allt fler modeller anpassades för unga hem
  C Massproduktionen gjorde den förmånligare

10. Varför gick Notsjö glasbruk in för anonymitet i formgivningen?
  A Man ansåg att själva produkten var viktigare än   
   formgivaren 
  B Man ville tillmötesgå formgivarnas önskemål
  C Man sålde bruksvaror bättre utan formgivarens   
   namn

11. Vad var det centrala i Francks formgivning av bruksföremål?
  A Han ville att alla skulle ha råd med dem
  B Han ville att föremålen skulle avspegla tiden
  C Han ville satsa på hållbar utveckling 

12. Vilken roll spelade naturen i Francks formgivning?
  A Han härmade naturens former i sin formgivning
  B Han hittade ursprunget till formerna i naturen
  C Han hade trädgårdsdesign som hobby

Samerna i Norden 

13. Vad berättas det om samernas liv i dag?
  A De lever i samma situation som tidigare
  B De har förlorat sina betesmarker
  C De har blivit en del av det omgivande samhället

9
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14. Vad får vi veta om sametinget?
  A Det är det beslutande organet i samefrågor på riksnivå
  B Det är representerat i sina respektive länders riksdagar
  C Det är ett rådgivande organ utan politiska förtecken

15. Vad berättas det om renskötsel i Norden?
  A I Norge har renskötselns betydelse som utkomstkälla   
   minskat
  B I Finland får de som bor på renområdet bedriva   
   renskötsel
  C I Sverige hör renskötseln till basnäringarna

16. Vad har renskötarna velat få in i avtalet?
  A Man ska respektera varandras betes- och jaktmarker
  B Renarna får röra sig fritt också över nationsgränserna
  C Grannarna har skyldighet att bygga stängsel

17. Hur administreras det gemensamma avtalet?
  A De som själva sysslar med renskötsel har ansvaret
  B EU har godkänt avtalet och styrelsen följer upp det
  C Också ägarna till betesmarkerna är med och fattar beslut

18. Vad berättas det om samerna efter andra världskriget?
  A De förlorade sin skola i det svenska sameområdet
  B De ansågs vara ett lägre stående folk
  C De bildade nya samiska grupper

19. Vad hände med de ryska samerna efter 1917?
  A De blev tvungna att flytta till Norge och Finland
  B De förlorade sin kulturella identitet
  C De gick miste om sina utkomstmöjligheter

20. Vilken är de ryska samernas situation i dag?
  A De lever i livsfarliga förhållanden
  B De tycks gå mot en ljusare framtid
  C De hotas av privata markägare

10



Filmnyheter

21. På vilket sätt förvånar filmen P.S. Jag älskar dig!?
  A Man får ett intryck av att filmen gjorts för potentiella  
   resenärer
  B Filmen visar sådant som saknar motsvarighet i boken 
  C De amerikanska inslagen i filmen är för många 

22. Vad sägs det om filmen Cars 2?
  A Den har gjorts enligt samma mönster som den första   
   filmen
  B Den har ett annat budskap än filmbolaget brukar ha i sina  
   filmer
  C Den hör till topparna bland de tecknade filmerna

23. Vad berättas det om spelet Cars?
  A Det är mer lyckat än filmen
  B Det har en ganska avancerad grafik
  C Det innehåller en del nya idéer

24. Vad är det för speciellt med filmen Iris?
  A Filmen har inga yrkesskådespelare utan bara amatörer
  B Det är första gången en svensk film spelas in på Åland
  C Filmen är unik för finska förhållanden

25. Vad är lite överraskande i Aki Kaurismäkis film?
  A Den utelämnar de starka känslorna
  B Den saknar nästan helt och hållet repliker
  C Den har ett slut som förblir oklart och öppet

11
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Zlatan Ibrahimovic och andra fotbollsstjärnor i Italien riskerar en re-
jäl skattehöjning – åtminstone om norditalienska populistpartiet får 
som det vill. Partiet vill att den extra solidaritetsskatt som ingår i det 
italienska åtstramningspaketet även ska gälla landets fotbollsproffs 
och andra idrottsstjärnor. Det är surt för Zlatan men han tar det med 
ro. – Allt är ju relativt, säger han.

Källa: www.dn.se (30.8.2011)

d) Mikä uhkaa Zlatania, ja mitä mieltä hän on asiasta?

Hudbesvär har blivit en yrkessjukdom bland ishockeyspelare. Flera 
spelare har fått sluta spela efter hudbesvär. En omfattande undersök-
ning bland 26 svenska elitlag visar att problemen är minst lika stora 
hos hockeyspelare som hos sjuka hudpatienter på landets hudkliniker. 
Besvären tros komma från en kombination av att det samlas fukt un-
der skydden. Spelarna tränar mycket och blir både blöta och varma.

Källa: www.svd.se (12.9.2011)

e) Mistä vaivasta on kyse, ja mistä vaiva johtuu?
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Norra Djurgårdsstaden – smartast i 
världen

Stockholms trumfkort i det nya stads-

byggandet har __26__ ett drygt årtionde 

varit Hammarby Sjöstad söder om Sö-

dermalm. __27__ området intressant var 

helhetsperspektivet i miljöprogrammet 

som __28__ allt från transporter till av-

fallshantering. Den svenska huvudstaden 

ska fortsätta profilera sig miljömässigt 

med Norra Djurgården, som kommer att 

__29__ klar år 2025 med 10 000 bostäder 

och 30 000 arbetsplatser.

 I maj togs det första spadtaget för bo-

städerna och ett träd __30__ som sym-

bol för miljöprofilen. Med hjälp av ett så 

kallat smart elnät ska man kunna spara 

på el __31__ elanvändning  när  konsum-

tionen till exempel på vintern  är __32__. 

26. A på
 B i
 C för
 D om

27. A Det som gjorde
 B Denna gjorde
 C Den som gjorde
 D Det gjorde

28. A omgav
 B omfattade
 C omringade
 D ombildade

29. A komma
 B stanna
 C stå
 D sitta

30. A planerade
 B planades
 C planlades
 D planterades

31. A genom att undvika
 B om att undvika
 C utan att undvika
 D för att undvika

32. A största
 B som störst
 C som den största
 D som det största

2 ORD OCH STRUKTURER

Läs texterna 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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Man kan bland annat programmera in när 

disken ska vara klar och låta det smarta 

nätet __33__ tiden för diskningen. Lägre 

elkostnader ska bli __34__.

 Boskolan lär hur invånarna i området 

ska bo och leva. Alla ska __35__ Bo-

skola. Det gäller att __36__ i miljöpro-

filen. De boende förväntas leva __37__ 

och motionera. Och det är föreskrifter 

som kommer att bli vanliga framöver. 

__38__ föreskrifterna måste man sopsor-

tera, handla miljömärkt och __39__ med 

grannarna. Förutom att dra nytta av tekni-

ken, att använda en avfallskvarn och mäta 

hur mycket vatten __40__, ska Boskolan 

handla om rätt mat. Att leva miljösmart 

33. A leda
 B styra
 C köra
 D göra

34. A lönen
 B lönerna
 C belöningen
 D belöningarna

35. A erbjuda
 B bjuda
 C påbjudas
 D erbjudas

36. A intressera sig
 B koncentrera sig
 C engagera sig
 D uttrycka sig

37. A ett grönt liv
 B det gröna liv
 C gröna liv
 D gröna livet

38. A Efter
 B Enligt
 C På
 D I

39. A omges
 B umgås
 C omge
 D omfatta

40. A använder man
 B som man använder
 C vad man använder
 D man använder
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är __41__ viktigast. De som bosätter 

sig __42__ blir en del av miljöprofilen.

Källor: www.dn.se (9.11.2010 och 4.7.2011);
 Hufvudstadsbladet 10.7.2011

Digital reklam

Leif skriver så här i sin annons: ”Har 

du ett nystartat företag? Behöver du 

__43__ din hemsida eller ditt namn på 

webben? Jag kan hjälpa dig! __44__ 

150 kronor skriver jag en trevlig rad 

på min Facebook-status samt skickar 

ut ett meddelande som __45__ mina 

679 vänner att besöka din webbplats.” 

Reklam i sociala medier är ofta __46__ 

och det kan vara svårt för mottagaren att 

veta om det rör sig om marknadsföring 

eller inte. Den marknadsföringsmetod 

som Leif använder sig av är olaglig 

__47__ det inte tydligt framgår att 

41. A delvis
 B givetvis
 C turvis
 D lyckligtvis

42. A dit
 B hit
 C det
 D där

43. A sträcka
 B sprida
 C skriva
 D sända

44. A På
 B För
 C Med
 D Till

45. A uppmanar
 B utropar
 C upplyser
 D utser

46. A uppsökt
 B uppsökare
 C uppsökande
 D uppsökta

47. A medan
 B innan
 C om 
 D för
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avsändaren får betalt. __48__ en tydlig 

reklammarkering handlar det om __49__ 

reklam och då är det både den som säljer 

och den som köper tjänsten som bryter 

mot lagen. Konsumentverket kan inleda 

en granskning mot bloggaren utan att  

bloggaren är __50__ det.

Källa: PC för alla 7/2011

48. A Saknar det
 B Det saknar
 C Det saknas
 D Saknas det

49. A dolt
 B dold
 C dolda
 D dolde

50. A övertygad om
 B medveten om
 C angelägen om
 D ense om
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Du deltar i en paneldebatt om kärnkraft. Fyll i replikerna i samtalet 
på naturlig svenska med hjälp av tipsen på finska. Skriv replikerna 
med tydlig handstil på sida B av svarsblanketten för språkproven. 
Skriv replikerna i nummerföljd under varandra.

Ordförande: Vi har samlats här i dag för att diskutera för- och nack-
delarna med kärnkraft. I panelen har vi två sakkunniga som har lite 
olika synpunkter.

A:  Jag tycker att man inte klarar sig utan kärnkraft. Än så länge 
finns det inga andra alternativ för industrins behov.

Du:  1. Ilmaise, että olet osittain samaa mieltä. Painota, että ydinvoi-
ma on hyvä energianlähde vain niin kauan kuin kaikki menee 
hyvin.

A:  Det stämmer. Men det är ganska sällan det sker sådana kata-
strofer som i Japan för något år sedan.

Du:  2. Ole eri mieltä ja perustele eriävä mielipiteesi. Kerro onnetto-
muuksien vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten elämään.

A:  Du tycker väl inte att man helt och hållet ska sluta använda 
kärnkraft?

Du:  3. Kerro olevasi sitä mieltä ja mainitse kaksi vaihtoehtoista 
energiamuotoa. Sano, että niiden avulla voisi ainakin vähen-
tää ydinvoiman käyttöä. 

A:  Det stämmer förstås, men jag tycker ändå att det är svårt att 
ersätta kärnkraften helt.

Du:  4. Muistuta, että yksi iso ongelma on ydinjäte. Kysy, miten asia 
pitäisi ratkaista järkevällä tavalla.

A:   Tekniken går ju framåt hela tiden.

Du:  5. Myönnä, että näin on, ja toivo, että hyvä ratkaisu tähän löytyy  
nopeasti.

Ordförande: Tack för den här intressanta diskussionen!
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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.  En arbetsgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet har en 
rad förslag till hur gymnasieutbildningen borde reformeras. Ar-
betsgruppen föreslår bland annat färre obligatoriska gymnasie-
kurser vilket skulle öka valfriheten i gymnasierna. Arbetsgruppen 
vill gärna höra de studerandes åsikt om reformen. Skriv ett fritt 
formulerat brev till arbetsgruppen, där du kommer med dina för-
slag och motiverar dina åsikter.

2.  Enligt en rapport från Utrikespolitiska institutet i Finland har 
Norden just nu en unik chans att skapa en gemensam nordisk 
vision. I vilka internationella frågor tycker du att de nordiska 
länderna kunde samarbeta? Skriv en artikel till Nordiska rådets 
webbsida och sätt själv rubrik.

3.  Andliga ledare samlar tusentals åhörare. Varför är man så intres-
serad av andliga frågor i dag, samtidigt som allt fler unga män-
niskor lämnar kyrkan? Skriv en insändare till en dagstidning.

4.  Vilka tankar väcker följande rader på Facebook hos dig? Sätt själv 
rubrik.

  Jag behöver inte 300 vänner för att kallas populär,
  jag har mina närmaste och jag har dom jag behöver.
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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    5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 4

3       99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


