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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.

Statusuppdateringen – vår tids memoarer?

Till skillnad från de händelser som når dagstidningen, är det rätt tri-
viala händelser som får uppmärksamhet på Facebook. På Facebook 
skrivs det mycket om till exempel träning och kost. Även arbete och 
studier får mycket uppmärksamhet. Man får klaga men helst inte bli 
tjatig. Man ska inte skriva rakt på sak, inte skriva alltför konkret om 
exempelvis sex. Man får visa sin tacksamhet och uppskattning, men 
helst inte bli för känslosam. 
 Vi verkar alltså följa en helt annan logik än till exempel mumin-
pappan då han skrev sina memoarer. Då han skriver om sitt första 
äventyr värderar han, likt journalisten, nyhetsvärdet i det han har varit 
med om. Han väljer att klippa bort sådana händelser som inte tillför 
något: ”... man måste alltid koncentrera en berättelse.” Han vill ju få 
till en så spännande och intressant berättelse om sitt liv som möjligt. 
Efter att ha rymt från hemulen och hennes rutiner upplever han för 
första gången spänning då han är nära att drunkna. Han räddar sig i 
land och konstaterar att han för första gången har varit med om en 
händelse.
 Det mest triviala kan bli sexigt om man lägger något extra till 
språket. Det tror jag också att muminpappan skulle hålla med om. Han 
som gärna broderar ut sina berättelser med ovanliga ord som mumin-
trollet knappt förstår. Tar man en närmare titt på uppdateringarna på 
Facebook så är lite mer invecklade konstruktioner och stilblandning 
rätt vanliga. Man inväntar och införskaffar saker, spenderar tid och 
är nyduschad. Man verkar, liksom muminpappan, tänka att man inte 
kan skriva slarvigt när man författar sitt liv. För utan broderierna och 
accessoarerna, hur intressant är det egentligen att veta att folk just har 
duschat, druckit kaffe och kollat på film?
 Facebook uppmuntrar en att säga något och har man inget spän-
nande att säga, måste man hitta på något. Sociologen Vincent Miller 
menar att det viktiga på nätverk som Facebook inte är vad vi säger, 
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utan att vi säger något. Kommunikationen på socialt integrerade nät-
verk ska ses som handling snarare än mening. Han utgår från soci-
alantropologen Bronislaw Malinovskis teorier om att en huvudsaklig 
funktion med mycket kommunikation är att etablera och upprätthålla 
kontakt. Miller jämför uppdateringar, gillanden och länkar på Face-
book med vardagens småprat.
 Ens Facebook-profil blir lite av en miniversion av en självbiografi. 
På nätet har man dessutom större möjlighet att förbättra sig. Man kan-
ske rent av förändrar sig till sitt ideal-jag, eftersom man vill försöka 
leva upp till den medierade person man blivit på nätet. Man kanske 
provar på bungyjump eller börjar dansa salsa för att man ska ha något 
att skriva om.         
    Källa: Språkbruk 4/2011 

Schjerfbeck höll fast vid sina ideal
 

Helene Schjerfbeck är en av våra mest kända konstnärer. År 2011 
hade det gått 150 år sedan hon föddes och jubileumsåret firades med 
bl.a. många konstutställningar. Men Helene Schjerfbeck väckte upp-
märksamhet i den internationella konstvärlden redan år 1923 genom 
en separatutställning i en konstsalong i Göteborg.  Där ombads hon av 
en fransk tidskrift att beskriva sitt liv och sin verksamhet för en fransk 
läsekrets. I några kortfattade rader tecknas ett helt livsöde och en föga 
känd konstnärsgärning: ”Sedan 1897 har jag inte bevistat en enda 
konstutställning”, konstaterar hon. ”Jag lämnar aldrig mitt rum och 
har aldrig haft någon ateljé. Mitt ideal är att än en gång få måla i det 
franska ljuset, att få ro, ensamhet, och att få känna kärlek till mitt ar-
bete i det land som betyder så mycket för mig alltsedan min ungdom.” 
 Är det av utrymmesbrist eller på grund av den blygsamhet som 
karakteriserar hennes självuppfattning som hon utelämnar det faktum 
att hon redan som elvaåring antogs till Finska Konstnärsföreningens 
ritskola, där hon av betydligt äldre studerande betraktades som den 
mest begåvade? Det är hur som helst svårt att mellan raderna inte för-
nimma en viss bitterhet i hennes implicita jämförelse mellan franskt 
och finländskt konstnärsklimat: i Frankrike personlig och konstnärlig 
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expansion, i Finland en reduktion av hennes kreativa och mänskliga 
kapacitet. 
 När Schjerfbeck av Finska Konstnärsföreningen år 1880 beviljades 
ett stipendium för studier i Paris utgjorde detta en lysande möjlighet 
för en begåvad person ur en ekonomiskt ansträngd familj att utveckla 
sina anlag. På konstskolan väckte hon snabbt sin lärares respekt: hans 
lovordande intyg möjliggjorde en förlängning av stipendiet. Hon fick 
även möjlighet att träffa konstnären Jules Bastien-Lepage – den stora 
inspirationskällan för många nordiska konstnärer, som till en början 
fann impressionisterna alltför experimentella och Bastien-Lepages 
friluftsmåleri mer i linje med deras egen konstnärliga övertygelse. 
 Stärkt av det gensvar hon väckte vågade hon utveckla sin konst-
närliga särart. Detta sågs inte med blida ögon av det finländska konst-
etablissemanget, som med en viss förfäran noterade att kvinnliga 
stipendiater hade en större benägenhet än sina manliga kolleger att 
under sina konststudier i Paris söka sig egna vägar. Speciellt förargel-
seväckande i Schjerfbecks måleri var hennes motivval. Var verkligen 
ett syskonpar i misär, avbildat i en bondgård i Bretagne, över huvud 
taget värt att återge i måleriet? Där franska betraktare frapperades 
av den ömsinthet och den medkänsla som karakteriserar målningen, 
såg finska konstkritiker bara en malplacerad fokusering på det fula i 
tillvaron. 
 Under en period då behovet av en nationell samling kraftigt under-
ströks av tongivande konstnärer som Akseli Gallen-Kallela vägrade 
hon överge de inspirationskällor hon funnit i det franska måleriet och 
fick för detta ställningstagande utstå mycken förödmjukelse. Kanske 
ledde det till att hon till sist, djupt deprimerad, lämnade sin tjänst som 
lärare i Helsingfors för en frivillig isolering på den finska landsbygden 
fjärran från konstkotterierna. Den tillvaro som väntade henne i Hy-
vinge och som delades av hennes mor präglades av en ständig kamp 
mot fattigdom, sjukdomar och köld.
 Schjerfbeck påpekade ständigt att hon inte ville fösas in i en fålla 
för kvinnliga konstnärer. Sina motiv fann hon i Hyvinges ortsbefolk-
ning, liksom i sitt eget hem. Som det framgick av en utställning på 
Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn för några år sedan, intar hennes 
mor en viktig plats både i hennes måleri och i hennes liv. I hennes 
konstnärliga skapande omges modern av en aura av stränghet. Är det 
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denna stränghet som får modern att fälla yttrandet att den som inte 
förtjänade sitt uppehälle inte heller skulle få äta kött? 
 Om man med några ord vill karakterisera Helene Schjerfbecks 
livsverk kan man säga att hennes konstnärskap var kantat av sorg, 
ensamhet och vemod som tog sig uttryck i en brinnande passion för 
människan och måleriet, i konstnärlig djärvhet och kompromisslös-
het. 
 Källor: www.svd.se (3.8.2012); www.tidningenkulturen.se (18.3.2012)

Ekologisk odling

Med ekologisk odling avses resursbevarande odlingssystem, där bio-
logiska och ekologiska hänsyn ligger till grund för odlarens åtgärder. 
I ekologisk odling strävar man efter att producera hälsofrämjande 
livsmedel, bevara jordens fruktbarhet och skapa en sådan miljö som 
tillfredsställer husdjurens naturliga beteende och inneboende behov. 
Ekologiskt lantbruk kännetecknas av en naturuppfattning där allt är 
beroende av varandra och hör ihop.
 Alla som har tillgång till en solbelyst yta på exempelvis fönster-
brädan och balkongen kan odla ekologiskt. För växterna gör det ingen 
skillnad att växa ekologiskt. Ljus, vatten och luft behövs liksom växt-
näringsämnen. Dessa tillförs som organiskt bundna i gräsklipp el-
ler kompost i stället för lättlösliga konstgödselmedel. Täckning med 
gräsklipp ger via maskar och andra organismer i jorden all den näring 
som växterna behöver. Naturgödsel var förr viktig i trädgårdsodling 
men numera hanteras kreatursgödsel så att den blir svårhanterlig i 
trädgården. 
 Den ekologiska odlingen kan skyddas utan kemiska bekämpnings-
medel. Växterna innehåller vissa skyddsämnen som växtförädlarna 
försöker förstärka och därmed göra växterna tåligare. Naturliga äm-
nen som finns i växterna är nikotin och pyretrin. Vitlöksolja anses ha 
god effekt mot insekter. Det är endast ett fåtal insekter som skadar 
våra växter. Många insekter är så kallade predatorer, det vill säga de 
äter skadeinsekter till exempel bladlöss. 
 Kvalitet är inget entydigt begrepp när det handlar om livsmedel. 
Livsmedelskvalitet är en fråga om såväl exakta värden och produk-
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tionsmetoder som konsumentens personliga åsikter. Många konsu-
menter är intresserade av om odlingsmetoden påverkar utseende och 
smak hos grönsaken eller frukten. Det finns undersökningar som re-
sulterat i bättre smakbetyg för ekologiskt odlade produkter. I konsu-
mentundersökningar framkommer det att miljö, djuromsorg och hälsa 
oftast är orsaken till att man väljer ekologiska livsmedel. 
 Men vem har råd att köpa ekologiskt odlad mat? I Hufvudstads-
bladets matkorgsjämförelse nyligen kostade en standardmatkorg 67 
euro. Om man ersatte alla produkter med ekomärkta varor sköt priset i 
höjden till 187 euro. Orsakerna är många, och de finns inbyggda i alla 
skeden i livsmedelskedjan från bonden till kunden. Ekologisk odling 
är ineffektivare och därmed dyrare. Produktförädlarna måste hantera 
ekoråvaror separat, och kostnaderna för det förs över på ekovarorna. 
 Den finska livsmedelsmarknaden är väldigt koncentrerad. – Små 
aktörer finns det gott om men så fort efterfrågan ökar räcker deras 
utbud inte till. I Centraleuropa var det specialaffärerna som introduce-
rade ekomaten, men hos oss försvann specialaffärerna innan ekomed-
vetandet vaknade. Om ekologiskt var lika stort här som i exempelvis 
Paris skulle vi ha över 30 ekomataffärer i huvudstadsregionen. Vi har 
inte ens 10. Men å andra sidan möjliggör våra affärskedjor att man 
kan få tag på ekologiskt över allt i landet, säger Marika Auersalmi på 
Ruokatietos ekoinformation.
 Inom ekoproduktionen handlar det sällan om stora kvantiteter. 
– Finns produkten inte att få, kan vi ju inte heller sälja den. Och i den 
mån det finns ekologiskt att köpa in kostar det mer också för handeln, 
säger sortimentdirektör Ilkka Alarotu från S-gruppen. Varubristen le-
der också till att affärerna drar sig för att sälja ekomat till extrapris. 
Det man skyltar med får inte ta slut. 
 I dag köper nästan 80 procent av hushållen så gott som aldrig 
ekoprodukter. – De flesta konsumenter anser att inhemsk mat är ren 
och trygg. Ekomat är ingen modefluga, det är ett val som utgår från 
värderingar. Det vi kan göra är att garantera tillgången och därmed ge 
kunden möjlighet att välja, säger Ilkka Alarotu och tillägger att priset 
inte får vara för högt. 
 Även om en liten minoritet av kunderna medvetet väljer dyrare 
ekoprodukter är ekosektorns tillväxtutsikter begränsade. Majoriteten 
ser inget ekomervärde, och en del av dem som gör det har inte råd att 
köpa ekologiskt. 
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 Marika Auersalmi menar att den främsta tillväxtpotentialen finns 
bland dem som redan köper ekologiskt. Det gäller att få de aktiva kun-
derna att köpa mer ekologiskt, säger hon. Handeln förutspår en ytterst 
måttfull ekotillväxt men Auersalmi är mera optimistisk: Hon tror att 
odlingsarealen ökar. Det garanterar livsmedelsindustrin tillgång till 
råvaror på sikt. Förädlare och handel borde inse att de står på samma 
sida och behöver ha mera kontakt med varandra.
 

   Källor: www.hbl.fi (23.6.2011); www.odla.nu (28.2.1998); 

www.slv.se (7.8.2012)

Energi i Norden

Småskalig vattenkraft i Sverige
Den billiga energins tid är förbi i och med att energianvändningen 
ökar, och eftersom fossil energi och uran är ändliga råvaror som inte 
förnyas. Om slumrande mindre vattenkraftverk åter kunde startas upp, 
och några nya byggas, skulle man i Sverige kunna utvinna cirka 7 
TWh el från småskalig naturligt förnybar vattenkraft. Många som i 
dag äger ett nedlagt vattenkraftverk vill gärna starta upp kraftverk 
igen, men olika former av intressekonflikter och komplicerade miljö-
prövningar i domstol gör att många låter bli. 
             
   Källa: http://www.svenskvattenkraft.se (7.8.2012)

Norge letar efter ny olja
Norge letar ständigt efter nya oljefyndigheter och sätt att utvinna mer 
olja. Nu kan Norge dessutom börja leta efter olja i närheten av grann-
landet Ryssland. Men frågan om oljeutvinning i de nordliga områdena 
är kontroversiell och inte helt enkel. Att börja pumpa upp olja i om-
rådet är förenat med en rad problem och processen tar tid. Att bygga 
plattformar och rörledningar är jätteprojekt. Barents hav är dessutom 
ett av världens renaste och artrikaste hav. Dessutom är området kallt 
och mörkt vilket gör det extra svårt att sanera efter oljeutsläpp. 
     

       Källor: http://www.aftonbladet.se (16.6.2011); www.sverigesradio.se (6.8.2012)
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Island är världsledande på förnybar energi 
Energisituationen på Island är helt unik. Landet har stora energire-
surser och en liten befolkning och detta skapar ett enormt överskott 
på energi. Utnyttjandet av energiresurserna består nästan helt av vat-
tenkraft och geotermisk energi. Dessa förnybara energislag täcker 80 
procent av landets energianvändning, de resterande 20 procenten är 
fossila bränslen för fordon och fiskeflottan. Men strävan är att hundra 
procent av energianvändningen ska komma från inhemska och för-
nybara energislag. Island har länge framhållits som det land där vät-
gasen skulle bli en stor energibärare, framförallt för fordon, men den 
utvecklingen har bromsat in.
    Källa: http://www.sero.se (14.8.2012)

Danmark och vindkraft
I Danmark, som har de ledande tillverkarna av vindkraftverk i värl-
den, finns i dag över 6 500 vindkraftverk. Staten äger en del, men 
de flesta ägs privat eller av andelsföreningar. Nu tvingar myndighe-
terna de privata ägarna att stänga verken nattetid. Från oktober blir det 
straffavgift på privata vindmöllor som går nattetid när förbrukningen 
är låg. I hela Europa arbetar regeringar nu med att inleda satsningar 
på mer vindkraft sedan ett EU-beslut satte upp kravet på hur mycket 
förnybar energi varje land måste ha. Men i Danmark ligger man så 
långt före att det blir vindkraft över.
        

           Källor: http://www.swedishtrade.se; http://www.vindkraftsnytt.se (14.8.2012)
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Statusuppdateringen – vår tids memoarer?

 1. Hur ska man helst formulera sig på Facebook?
     A  Man ska skriva utförligt om händelserna
     B  Man ska locka fram andras känslor 
     C  Man ska skriva indirekt

 2.    Vad är karaktäristiskt för muminpappans skrivande?
     A  Han undviker att beskriva sanningen
     B  Han skriver om det väsentliga
     C  Han koncentrerar sig på olika företeelser

 3. Vad är typiskt för språket i Facebook?
     A  Man rör sig med ett kreativt språk
     B  Man använder sig av slang
     C  Man begränsar sig till en viss stil

 4.  Vilket påstående beskriver Facebooks innersta funktion, enligt  
 Miller?
  A  Det viktiga är att umgås med så många som möjligt 
  B  Det är ett självändamål att uttrycka sig
  C  Det primära är att dela med sig av det som är intressant

 5.   Vilka möjligheter för individen erbjuder den virtuella världen?
  A  Den kan uppmuntra till att man gör något äventyrligt
  B  Den kan bidra till att man blir känd
  C  Den kan hjälpa en att bli den man vill vara

Schjerfbeck höll fast vid sina ideal

 6. Vilken slutsats kan man dra av Helene Schjerfbecks   
 nedtecknade rader?
  A  Hon längtade efter att få byta miljö
  B  Hon hoppades på att få måla igen
  C  Hon ville ha en egen ateljé
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 7.  Vad berättas det om Schjerfbecks konstnärskap?
  A  Hon var stolt över sin framgång i ungdomen
  B  Hon var besviken över bemötandet i Finland
  C  Hon var överraskad av studiekamraternas inställning

 8. Hur kom det sig att Schjerfbeck kunde stanna längre än   
 planerat i Paris?
  A  Hennes familj stödde hennes vistelse
  B  Hon kunde utnyttja de rekommendationer hon fick
  C  Konstnären Jules Bastien-Lepage inspirerade henne att  
   stanna

 9. Vilken respons fick Schjerfbeck på sina verk i Frankrike?
  A  Hon ansågs representera en säregen finsk stil
  B  Hon uppskattades för det emotionella i sitt måleri
  C  Hon uppfattades som alltför verklighetstrogen

10. Varför flyttade Schjerfbeck från Helsingfors?
  A  Hon kände sig sårad och förbisedd
  B  Hon ville vara närmare sin mor
  C  Hon sökte ny inspiration för sitt målande

11. Hur beskrivs Schjerfbecks val av motiv?
  A  Hon ville smälta in i tidens anda
  B  Hon styrdes av sin mor
  C  Hon hittade sina teman i vardagen

12. Hur kan man sammanfatta Schjerfbecks konstnärskap?
  A  Hon förädlade sitt livsöde till konst
  B  Hon följde tidens strömningar inom konsten
  C  Hon hade begränsade möjligheter att utöva sin konst

Ekologisk odling

13.  Vilken är ideologin bakom ekologisk odling?
  A  Att betrakta naturen som en helhet
  B  Att fördela naturresurserna rättvist
  C  Att begränsa användningen av odlingsmark

9
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14.  Vad konstateras det om hjälpmedel i ekologisk odling?
  A  Naturen skapar själv det den behöver
  B  Olika mekaniska hjälpmedel förbättrar skörden
  C  Stallgödsel är utesluten i ekologisk odling 

15.  Genom vilka åtgärder försöker man ersätta kemiska   
 bekämpningsmedel?
  A  Man utnyttjar vissa insekter
  B  Man koncentrerar sig på traditionella växter
  C  Man gör växterna mera motståndskraftiga

16.  Vad sägs om livsmedelskvaliteten?
  A  Det finns tydliga skillnader mellan ekologisk och   
   konventionell mat
  B  Det är delvis ett abstrakt begrepp som är svårt att mäta  
   på ett objektivt sätt 
  C  Det är något som konsumenterna efterfrågar och   
   prioriterar

17.  Varför är produktionskostnaderna för ekomat så höga?
  A  Produktionsskedena är komplicerade i ekologisk odling
  B  Det krävs speciell yrkeskunskap i den ekologiska   
   livsmedelskedjan
  C  Det finns extra kostnader i många faser i    
   ekoproduktionen
 
18.  Vilket påstående gäller i Finland för ekologiska livsmedel? 
  A  De säljs via handelns kanaler 
  B  De går mest åt i mindre affärer
  C  De är lättare att få tag på i städer 

19.  Varför säljs inte ekologiska produkter på rea?
  A  Det är inte bra med tanke på imagen i branschen
  B  Volymerna är inte tillräckligt stora för handeln
  C  Mellanhänderna har inte möjlighet att sänka priserna

10



20.  Vad får man veta om de finländska konsumenterna?
  A  Deras intresse riktar sig ganska sällan mot ekologiska  
   produkter
  B  De följer gärna med trenderna inom ekologisk   
   produktion 
  C  Majoriteten skulle köpa ekologiska produkter om de var  
   billigare

21.  Vilka insatser behövs det i framtiden för att främja ekologisk  
 produktion?
  A  Bönderna borde effektivisera sitt jordbruk
  B  Produktion och försäljning borde samarbeta mera
  C  Vanliga familjer borde öka sitt intresse för ekomat

Energi i Norden

22.  Hur ser framtiden ut för småskaliga vattenkraftverk i Sverige?
  A  Antalet kommer att minska ytterligare 
  B  Det finns inget intresse för att återuppliva dem
  C  De har stött på motstånd från olika håll

23.  Vilka är utmaningarna när Norge bygger en oljeplattform i   
 Barents hav?
  A  Man behöver ta särskild hänsyn till miljön
  B  Väderförhållandena ställer till med besvär för byggarna
  C  Det är svårt att planera den tid som behövs för själva   
   byggandet

24.  Vad är unikt med energisituationen på Island?
  A  Vattenkraften dominerar volymmässigt
  B  Tillgången på energi är större än behovet
  C  Vätgas håller på att utvecklas till en ny energikälla 

25.  Vilket påstående är riktigt enligt texten?
  A  Produktionen av vindkraft motsvarar efterfrågan i   
   Danmark 
  B  I Danmark producerar vindkraft mindre energi på   
   nätterna
  C  EU har tagit Danmarks energistrategi som förebild
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1.2 Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi ky-
symyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

I trafiken

Transportstyrelsen föreslår regeringen att tunga bussar ska få köras i 
högst 100 kilometer i timmen om inte lägre hastighet är föreskriven 
för vägen. Förutsättningen är att samtliga platser som bussen är re-
gistrerad för är utrustade med bilbälten. I dag är den högsta tillåtna 
hastigheten för tung buss 90 kilometer i timmen. Förslaget innebär 
också att den höjda hastighetsgränsen ska gälla om bussen tagits i 
drift senare än den 31 december 2003. 
              

   Källa: http://www.transportstyrelsen.se (19.6.2012)

a) Millä ehdoilla suurempi nopeus olisi sallittu?

Efter sommarens arbete med förlängningarna av plattformarna stan-
nar tågen återigen på stationerna Lindome och Anneberg. Arbetet 
kommer att fortsätta under en tid framåt vilket kan begränsa rörlighe-
ten för passagerarna på plattformarna. Det nya informationssystemet 
provkörs de närmaste veckorna, så observera att informationstavlor 
och högtalare inte är helt i funktion ännu, men detta kommer att åt-
gärdas så snart som möjligt. 
   Källa: http://trafikinfo.trafikverket.se (19.6.2012)

b) Millä tavoin korjaustyöt vaikuttavat matkustajiin, ja mitä matkus-
 tajia kehotetaan huomioimaan?
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Linda intresserar sig för flygning. Hittills har hon aldrig råkat ut för 
några problem, utom ett par besvärliga landningar i hårdare vind. 
Men just dem filar man extra mycket på under utbildningen. För att få 
flygcertifikat måste man flyga minst 45 timmar, största delen tillsam-
mans med sin instruktör. Första gången Linda flög ensam var det lite 
nervöst. – Inte minst för att tyngden blev så annorlunda i planet när 
man vant sig vid att ha en 90-kilos instruktör bredvid sig, säger hon. 
     

    Källa: www.hbl.fi (10.6.2012)

c) Mikä on Lindan mielestä haastavinta lentoharrastuksessa, ja mikä  
  hermostutti häntä ensimmäisellä yksinlennolla?

I dagsläget finns det brister i kunskapen om vad tunnelluft innebär ur 
ett hälsoperspektiv. Därför har Trafikverket startat ett forskningspro-
jekt som ska leda fram till förslag på riktvärden för luften i tunnlar. 
Tunnelluft består av vanliga luftföroreningar som finns längs vägar i 
ytläge men halterna är betydligt högre. 
    Källa: www.trafikverket.se (19.6.2012)

d)  Miksi tutkimus tehtiin, ja mitä erityistä tunneli-ilmasta kerrotaan?

Det har gnisslat och skrikit ovanligt mycket kring spårvagnarna i Gö-
teborg denna sommar. Orsaken har visat sig vara att Trafikkontoret an-
vänder vattenlösligt fett för att smörja spåren. När det regnar ofta och 
fettet sköljs bort tilltar gnisslandet. Trafikkontoret tycker smörjningen 
fungerar någorlunda bra och påpekar att man installerat smörjautoma-
ter med inbyggda mikrofoner som mäter ljudnivån i ett tiotal kurvor 
i staden. Det är kurvor där det gnisslat ovanligt intensivt. Om gniss-
landet blir för högljutt sprutar automaterna ut mer fett. Än så länge 
har inte miljöaktivisterna reagerat på Trafikkontorets lite udda metod.

     Källa: www.gp.se (9.8.2012)

e)  Minkä ongelman automaatti voi havaita, ja miten automaatti voi 
 ratkaista ongelman?
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Optimister

Tänk på __26__ av ditt liv! Tror du att 

du kommer att råka ut för en bilolycka 

eller __27__ av någon sjukdom? Och 

__28__ nu se på det positiva, tror du 

att du gör karriär och __29__ med att 

vara frisk långt in i pensionsåldern 

eller kanske till och med vinna __30__ 

Lotto? Psykologer har __31__ sådana 

frågor till människor under många 

år, och __32__ har varit förbluffande 

entydiga. Nästan alla underskattar 

risken för olyckor __33__ de överskattar 

möjligheten till ett långt och friskt liv. 

26.  A  tiden
       B  resten
       C  stunden
 D längden

27.  A  drabbar
        B  drabbat
        C  drabbad
 D drabbas

28.  A  för att
        B  med att
        C  genom att
 D utan att

29.  A  räknar
        B  trivs
        C  drömmer
 D funderar

30.  A  på
        B  i
        C  från
 D om

31. A  gjort
       B  ställt
       C  funderat
 D frågat

32.  A  ett svar
       B  svaret
       C  svar
 D svaren

33.  A  innan
       B  medan
       C  utan
 D fastän

2 ORD OCH STRUKTURER

Läs texterna nedan och välj för 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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__34__  brudgummen och bruden vid 

ett bröllop – kanske var för sig – om hur 

sannolikt det är att deras äktenskap ska 

bli __35__ kommer de knappast att svara 

”tja, det är __36__ ungefär fifty-fifty”. 

Detta sätt att se världen i ett rosa __37__ 

kallas ”optimism bias”. Det är en av de 

__38__ benägenheterna till felaktigt 

tänkande som psykologerna __39__, och 

speciellt en sak förbryllar dem: varför 

vi håller kvar vår optimism, __40__ 

verkligheten visar något annat. Vad är då 

__41__ till att de flesta människor skapar 

sig optimistiska föreställningar trots 

__42__ för att motsatsen är sannolikare? 

34.  A  Du får fråga
       B  Du frågar
       C  Frågar du
 D Kan du fråga

35. A  lyckad
        B  lyckat
        C  lyckade
 D lyckas

36. A väl
       B  förhoppningsvis
       C  osannolikt
 D lyckligtvis

37. A skimmer
        B  nyans
        C  ljus
 D färg

38. A  mest utbredda
       B  mest utbrett
       C  mera utbredd
 D mera utbrett

39.  A  registrerat
       B  registrerad
       C  registreras
 D registrerats

40.  A  sedan
      B  utan
      C  efter
 D även om

41.  A  anledning
       B  en anledning
       C  anledningen
 D anledningar

42.  A  bevis
       B  ett bevis
       C  betyg
 D ett betyg
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Klassiska teorier __43__ både ekonomi 

och psykologi säger att chansen 

för framgång __44__ av korrekta 

värderingar, men __45__ så när det 

gäller vårt välbefinnande. Tvärtom kan 

en optimistisk värdering av framtiden 

__46__ ge en vinst. Allt visar att vi 

__47__ förnuft håller fast vid en alltför 

positiv framtidstro. Inte __48__ när vi 

får reda på den obarmhärtiga statistiken 

__49__ vi uppfattning. Det ska kanske 

skydda oss mot en __50__ rädsla för 

framtiden.

Källa: Illustrerad vetenskap 4.8.2012

43. A mellan
       B  vid
       C  hos
 D inom

44.  A  maximerar
       B  maximeras
       C  maximerande
 D maximerad

45.  A  det är inte alltid
       B  det inte alltid är
       C  inte det är alltid
 D alltid det inte är

46.  A  för sig
       B  i sig
       C  för själv
 D i själv

47.  A  mot alla
       B  mot allt
       C  med allt
 D med alla

48. A  ens
        B  alls
        C  alltid
 D ofta

49. A ändrar
        B  förvandlar
        C  växlar
 D omvandlar

50.  A  förlamad
        B  förlamande
        C  förlamat
 D förlamade
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Fyll i replikerna nedan med hjälp av tipsen på finska. Replikerna 
ska passa in i sammanhanget. Skriv svaren på svenska med tydlig 
handstil på sida B av svarsblanketten för språkproven. Skriv svaren i 
nummerföljd under varandra.

Hej och välkommen att fira skolans miljödag. Vi börjar med att disku-
tera kollektivtrafiken. Vad tycker du är det största problemet?

Du:  1. Sano, että mielestäsi alueelliset erot ovat suuret. Kerro, mitkä 
mielestäsi ovat kaksi muuta tärkeintä syytä.

Det där är en viktig synpunkt. Du har alldeles rätt.

Du:  2. Totea, että haluat jatkaa puheenvuoroasi, ja mainitse, että 
joillakin paikkakunnilla busseja kulkee harvoin ja mitä hait-
taa tästä on.

Det är sant. Men kollektivtrafik är också en ekonomisk fråga. Hur ska 
man finansiera kollektivtrafiken, tycker du?

Du:  3. Kerro, että yksi vaihtoehto olisi julkisen liikenteen kustanta-
minen verovaroin. Kerro myös, mitä muita keinoja voisi olla. 

Det där är en bra idé. Hur skulle man då locka folk att använda kol-
lektivtrafik?

Du:  4. Ehdota, että  suurissa kaupungeissa ja alueilla, joissa on toi-
miva joukkoliikenne, voitaisiin ottaa käyttöön tietullit. Kerro, 
mitä olet kuullut tietullien käytöstä muissa maissa.

Ja, kanske vore det värt att pröva. Vad borde man beakta i framtiden?

Du:  5. Korosta, että erityisesti ympäristökysymykset ovat keskei-
siä, ja mainitse, että kaupunkisuunnittelussa tulisi kiinnittää 
huomiota ympäristöystävälliseen liikenteeseen. Anna yksi esi-
merkki, johon pitäisi panostaa.

Tack, det var intressant att diskutera med dig. Jag önskar dig en trevlig 
fortsättning på dagen.
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3  SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING

Skriv en text på 150–200 ord om ett av följande ämnen. Skriv texten 
med tydlig handstil på konceptpapper. Följ instruktionen och ange 
antalet ord i slutet av din text.

1.  Enligt en undersökning är över 60 procent av finländarna beredda 
att betala mer skatt för att Östersjön ska bli renare. I snitt är män-
niskor villiga att satsa 60 euro per år. Det har föreslagits att det 
ska införas en obligatorisk Östersjöskatt för medborgare och fö-
retag i Östersjöländerna. (Hbl 2.7.2012)

  Skriv ett inlägg på Hufvudstadsbladets webbsida och berätta din 
åsikt om den föreslagna skatten. Vad tycker du att man borde göra 
för att förbättra Östersjöns tillstånd?

2.  Du sitter med i skolans elevråd. Elevrådet har tänkt skaffa ett 
fadderbarn i Namibia. Din uppgift är att presentera idén för hela 
skolan. Skriv ett föredrag där du motiverar idén och försöker få 
eleverna att stödja den.

3.  Svara på nedanstående inlägg på Facebook.

  I dag åkte jag buss till landet och bakom mig satt en äldre man 
med sin hund. Hunden hade en egen plats och satt där som vilken 
passagerare som helst, men den luktade och flåsade nästan hela 
vägen. Jag är allergisk och bussresan var verkligen ansträng-
ande. Tycker ni det är okej att det är tillåtet att ha med sig säll-
skapsdjur i bussar och på tåg? 

4.  På nätet pågår en diskussion om Europas framtid. Skriv ett inlägg 
i diskussionen med rubriken ”Europa år 2030”.

                      18



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.


