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1 TEXTFÖRSTÅELSE

Läs texterna 1.1a–1.1g 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.

Diagnos: Skjuta-upp-sjukan

Det kan vara vår nya folksjukdom – en åkomma som orsakar svår 
ångest och dåligt samvete och kostar en massa pengar. Det kallas 
uppskjutarbeteende. Det går ut på att man automatiskt förhalar och 
låter bli att ta itu med saker, skjuter upp beslut och uppgifter. I stället 
hittar man på en massa annat som får de jobbiga tankarna att försvinna 
och ångesten att lätta. 
 Uppskjutarbeteende kan uppfattas som slarv och lättja. – Men 
dessa personer ägnar mer tanke åt sina uppgifter än någon annan, 
säger psykologen Anna Broman. Till exempel många av de studenter 
jag träffar är konstant upptagna med sina studier, i huvudet. De kan 
ligga på soffan och titta på en hel Sex and the city-box men kopplar 
inte av alls, de bara tänker på varför de inte satt igång. Många som 
skjuter upp saker regelbundet intalar sig själva att det rör sig om 
”ställtid”, en nödvändig tid för tankar att växa fram. Andra kallar sig 
själva för ”tidsoptimister”. Egentligen handlar det om svårigheter att 
hantera obehaget inför att utföra en uppgift där flyktimpulsen tar över. 
– Det är inget konstigt i sig. Vi är alla programmerade för att undvika 
obehag och ångest. Men vårt uppskjutarbeteende gynnar oss bara på 
kort sikt, säger Anna Broman.
 En orsak till uppskjutarbeteende kan vara att man är på fel plats. Så 
behöver det ändå inte vara. Anna Broman tror att många i arbetslivet 
blir lidande av att de jobbar i projekt. Det bästa en chef kan göra är 
att bryta ner projekten i mindre enheter så att medarbetarna kan få en 
belöningskänsla av att ha klarat en enskild bit.

Källa: www.chefstidningen.se (26.3.2014)

Genmodifierade livsmedel – för och emot

En av de nackdelar med genmodifiering som ofta nämns är att det 
skapar ett icke-hållbart jordbruk. Men man kan också se det tvärtom. 
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Eftersom skadorna på grödorna kan minskas får man större skördar 
och livsmedlen kan bli mer näringsrika och hålla längre. Dessa fördelar 
kan även minska förlusterna för små jordbruk och i stället göra dem 
lönsamma i en tid där trenden annars är den motsatta. Dessutom 
skapas fler arbetstillfällen genom att ett nytt forskningsområde med 
direkta affärsmässiga tillämpningar öppnas upp.
 Det går att ta fram genmodifierade motståndskraftiga grödor som 
kan odlas på mager jord i fattiga länder. Ett annat positivt exempel från 
tredje världen är det så kallade gyllene riset som utvecklats speciellt 
för att råda bot på den A-vitaminbrist som är vanlig bland folk som 
inte har råd med en varierad kost. Nackdelen med att rika länder tar 
fram genmodifierade växter för att odlas i u-länder är att man inte 
tar itu med de grundläggande problemen, som t.ex. hur världens mat 
kunde fördelas rättvisare.
 Förändringar som görs i en del av naturens kretslopp har ofta 
oanade följder. Det finns en rapssort som genmodifierats så att 
växten blivit resistent mot vissa bekämpningsmedel. Detta gör 
att mer bekämpningsmedel kan användas utan att skörden skadas. 
Men den modifierade genen kan överföras till skadeinsekter och 
bekämpningsmedlen blir då verkningslösa. Rapsen kan dessutom 
pollinera ogräs som förekommer på rapsfältet. Även ogräset blir då 
resistent mot bekämpningsmedlen.
 Konsekvenserna av mat som är genmodifierad är svåra att utreda. 
Det gäller framförallt eventuella långsiktiga skador.

Källa: www.elmat.th.se (7.6.2014)

Växtätarnas vinter

Att förflytta sig i djup snö kan vara svårt för de stora växtätarna. 
Vinteröverlevnaden blir därför till stor del en fråga om energibudget, 
där det gäller att försöka maximera födointaget samtidigt som 
energiförbrukningen vid förflyttningen minimeras. Här utmärker 
sig älgen med att den kan lyfta benen nästan rakt uppåt. Dessutom 
pressar älgen ihop klövarna innan den lyfter fötterna så att motståndet 
mot snön minimeras. Och när den sätter ner fötterna, spärrar den ut 
klövarna så att fötternas yta maximeras. Ett annat knep är att försöka 
gå i upptrampade fotspår. De efterföljande djuren kommer lindrigare 
undan när de trampar i ledarens spår.
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 Födotillgången är ett problem under vintern, och ju djupare 
snötäcket är, desto större är problemen. Det här är en av orsakerna till 
att många vinteraktiva växtätare söker sig till områden med tunnare 
snötäcke. Älgarna söker sig ofta till dalgångar där snötäcket är tunnare 
och där de kan beta av årsskotten på lövträd som asp, vide och rönn. 
Älgarna är även kända för att beta sönder tallplantor under vintern, 
något som inte uppskattas av skogsägarna. Tallskotten är inte någon 
favoritföda utan snarare en form av nödproviant som älgarna tar till.
 Även om alla vinteraktiva djur på de nordliga breddgraderna är 
anpassade till ett liv i snö, så är vissa arter bättre anpassade än andra. 
Den fysiska anpassningen har att göra med boghöjden, som påverkar 
förmågan att ta sig fram i och på snö. Den senare egenskapen beror på 
djurens vikt och fötternas storlek. Den beteendemässiga anpassningen 
är beroende av förmåga att migrera till lämpliga vinterområden, 
gångstil som underlättar förflyttning i snö och förmåga att kunna 
gräva fram föda. Renen är bäst anpassad till ett liv i snö när det gäller 
de fysiska egenskaperna, för den har stora klövar i förhållande till 
kroppsvikten. Vargen och järven, bägge rovdjur, kommer också högt. 
När det gäller beteendeanpassning till ett liv i snö hamnar renen 
återigen på första plats. Vitsvanshjorten kommer tvåa och älgen får 
nöja sig med bronsplats.
 De flesta av våra stora växtätare tycks alltså ha utvecklat 
anpassningar både när det gäller beteende och fysik för att kunna 
spara på sina värdefulla energireserver under vintern. Rådjuren verkar 
dock utgöra ett undantag. Så det kanske finns skäl för oss att vara en 
smula överseende när rådjuren betar i våra trädgårdar under vintern. 
De behöver sannolikt lite extra energi för att klara sig till våren.

Källa: www.fof.se (16.8.2014)

Att återskapa gammalt

Keramikern Caroline Slotte associeras till vardagsporslin och 
karakteristiska bruksföremål. Hon har återskapat Arabias välkända 
motiv som Maisema och Fasan i nya frapperande skepnader. Med 
säker blick, tålamod och precision sågar Slotte ut, limmar ihop, 
kombinerar och formar om gamla porslinskärl till konstverk. Hon 
manipulerar, förändrar ytan och föreställningen om vad kärlen använts 
till. Och så återställer hon och ger föremålen en annan innebörd med 

65

70

75

80

85

1.1d

90

3



ett förändrat utseende. – För mig är det betydelsefullt att anknytningen 
till föremålets riktiga betydelse och funktion finns kvar även efter 
min bearbetning, säger Slotte, att det är en spänning i föremålet, en 
spänning som utgår från det att man betraktar något som samtidigt är 
bekant och obekant, igenkännbart och gåtfullt. 
 Slotte fascineras också av föremålens symboliska förbindelse med 
det förflutna och hon försöker förstå förhållandet mellan människor, 
minnen och objekt. Hennes förfäder, barndomsminnen och familj 
återspeglas i porslinet, ibland som en färg eller avsaknad av den. 

Källor: www.nytid.fi; www.kurbits.nu (2.8.2014)

De organiserade stölderna ökar

Allt fler transportaktörer anmäler brott mot den tunga trafiken. Många 
gånger är det fråga om noga planlagda aktioner av professionella 
ligor. Flera ligor som avslöjats har ofta haft anknytning till utlandet. 
Nästan uteslutande handlar det om organiserade stölder där ligorna 
väl tänkt ut hur de ska få avsättning för godset. De vet oftast vilka 
laster de ska slå till mot och var det värdefulla godset förvaras. Stölder 
mot lastfordon har blivit en mångmiljonindustri. Lättillgängligt gods, 
enkelt tillvägagångssätt och produkter som snabbt går att omsätta till 
kontanter gör att allt fler kriminella organisationer är involverade i 
lastbilsstölderna.
 Problemet är att många transportfirmor inte vill berätta att de 
blivit utsatta för brott, eftersom de då blottar eventuella brister. Ett 
annat vanligt bekymmer är att den som anmäler inte vet vad som 
stulits eller värdet på bytet. Stölden av dagligvaror ökar och har 
passerat teknikvaror när det gäller antalet stölder. Mobiltelefoner är 
alltid stöldbegärligt men allt vanligare byten är ketchup, chips, läsk, 
alkohol, hygienartiklar, fruset kött med mera. Det handlar nästan 
uteslutande om rena beställningsjobb där logistiken är välorganiserad 
och avsättningen av godset ofta sker nära det område där gärningen 
utförs. 
 Enligt polisen borde såväl varuägare, åkerier, speditörer och 
mottagare ta större ansvar för alla led i transportprocessen. När det 
gäller rättvisemärkt kaffe, Fairtrade-kaffe, försäkras den som hanterar 
kaffebönorna på plantagen en viss minimilön vilket givetvis är bra. 
I fråga om transporten ställs inga krav alls trots att åkarna kan vara 
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underbetalda och grovt utnyttjade. Det finns även en koppling mellan 
lågbetalda utländska chaufförer och kriminella aktörer. Det kan ställas 
krav på chauffören om hjälp att begå ett brott för att få ett uppdrag 
eller en anställning.
 Det märkliga är att varuägarna inte ställer högre krav på ökad 
säkerhet. Oftast råder det en alldeles för nonchalant inställning. 
Även försäkringsbranschen som i allt större utsträckning ägnar sig 
åt förebyggande arbete borde göra sig uppmärksam på gods och 
transport. De borde utforma en standard eller ta initiativ till någon 
form av certifiering med tydliga villkor för godstransporter.
 Vart försvinner då de dagligvaror som stulits? En del skeppas ut ur 
landet och en del levereras till mindre nogräknade näringsidkare, till 
exempel till krogar och affärer. När det gäller de sistnämnda rör det 
sig nästan alltid om icke-kedjeanslutna butiker som inte skaffar sina 
varor koncentrerat. De motåtgärder som nu krävs, även om läget känns 
hopplöst och tjuvligorna alltid är flera steg före, är bättre samverkan 
mellan transportkedjans olika delar. Dessutom behövs ökade polisiära 
insatser för att kartlägga nätverken och kunna agera för att bryta 
avgörande länkar i kedjan. Varustöld är en lagöverträdelse som måste 
tas på allvar, och det måste samhället tydligt signalera. I slutändan 
drabbas konsumenterna genom att handeln tvingas höja priserna. 

Källa: www.butikstrender.se (4.8.2014)

Ordning underlättar livet

Tillgång till stora förvaringsutrymmen är visserligen trevligt men gör 
att många samlar på sig mer än de borde. Överbelamrade hem kostar 
både tid och energi och kan enligt forskning också framkalla stress. 
Susanne Kousa är en av ungefär hundra utbildade ordningskonsulter 
i Finland som erbjuder stöd till dem som inte kan eller vill få ordning 
på sitt prylhav. Att gå igenom sina ägodelar med en utomstående kan 
ibland kännas lättare. Ordningskonsulter har dessutom tystnadsplikt. 
– Organisering handlar om att förenkla vardagen, få ett lättare liv och 
mer tid för sig själv, säger Kousa.   
 Som ordningskonsult jobbar hon tillsammans med kunden. Gäller 
uppdraget en garderob tas alla plaggen ut och gås igenom tillsammans. 
Med hjälp av frågor som när man senast gått med ett plagg sker 
en sortering i högar – spara, släng eller återvinn. En pensionerad 
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affärskvinna behöver inte längre alla sina strama businessdräkter. Och 
även om 80-talsstilen skulle vara i ropet igen kommer man knappast 
att gå med de kläder man hade då, eftersom de inte längre sitter. 
Är separationsångesten alltför svår kan en lösning vara att spara en 
uppsättning kläder som minne eller som man kan använda när man 
blir bjuden på temafest, men de får inte ta för stor plats.
 Pappershögar med allt från skattehandlingar till reklamblad 
hör till det som ordningskonsulten ofta får ta itu med. Tumregeln 
är densamma som för andra ägodelar: släng allt onödigt och ha ett 
bra arkiveringssystem för de papper som ska sparas. Ny elektronik 
kommer med tillbehör man redan har i flera uppsättningar och samlas 
på hög. Ett praktiskt tips är att varje gång direkt märka en ny sladd 
vart den hör. Saker man använder ofta ska finnas lättillgängliga. – För 
den som handarbetar mycket är det kanske praktiskt att ha saxen i 
vardagsrummet.

Källa: vastranyland.fi/feature/ (25.9.2014)

Tidningsmannen Topelius

Zacharias Topelius hade inte fyllt 24 år när han blev redaktör för 
Helsingfors största tidning, Helsingfors Tidningar. I vår nationella 
presshistoria har Topelius fått en andrarangsplacering efter Snellman 
och Runeberg, vilket är oförtjänt. Till en del kan det bero på att 
aggressivitet och dåligt uppförande av outgrundlig anledning har 
setts som polemiska dygder. Runeberg var ovettig mot svenskarna 
och Snellman var ovettig mot alla, medan Topelius polemiserade med 
självbehärskning och gott humör, utan att gå till personliga angrepp.
 En annan orsak är att Snellman och Runeberg som publicister 
vände sig uteslutande till en bildad elit, d.v.s. en manlig akademisk 
publik. Topelius däremot riktade sig också till en kvinnlig läsekrets, 
och en läsekrets som socialt sett var mera heterogen. Topelius hade 
dessutom ett bredare ämnesval. 
 Topelius hade förmågan att uttrycka sig begripligt och lättfattligt. I 
förhållande till Runeberg formulerade han sig oändligt mycket bättre 
på prosa. Prosan var inget naturligt språk för Runeberg; vers var hans 
modersmål, som han behärskade till fulländning.
 När Topelius tillträdde som redaktör hade han stora ambitioner. 
Eftersom han inte kunde ägna sig åt nyheter till en början och var för 
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kort i rocken för att skriva artiklar om nästan vad som helst, gick han 
in för följetonger. Men översättningar av dåligt importgods tog han 
avstånd från. Han ville skriva novellerna själv. Topelius noveller blev 
kolossalt populära. 
 Topelius skrev också om litteratur och konst, och uppmuntrade 
läsarna att rapportera från glesbygden. Han önskade få sina landsmän 
intresserade av allmänna spörsmål, och återkom med stillsam envishet 
till viktiga frågor som fortfarande är relevanta. Han var tidigt intresserad 
av miljöfrågor och medveten om slöseriet med skogsresurserna. Det är 
väl känt att han också tog upp bostadsförhållandena. Topelius visade 
att man kunde bo billigare och bättre i London än i Helsingfors – då 
var det inte fråga om arbetarnas bostäder utan borgarklassens. Han 
argumenterade dessutom för att tjänstefolk skulle ha ordnad ledig tid 
och för att samhällets mindre gynnade skulle få tillgång till vettigt och 
trevligt program under sin lediga tid, bl.a. bibliotek. 

Källa: SFV-kalendern 2013

Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi ky-
symyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Det händer och sker     

Juliet var fyra år gammal när hon cyklade med stödhjul på en trottoar. 
På sin färd råkade Juliet krocka med en 87-årig dam, som fick operera 
höften som en följd av krocken. Tragiskt nog gick hon bort tre veckor 
efter operationen. Trots Juliets ålder har en domstol nu beslutat att 
den äldre damens familj får stämma flickan för vårdslöst beteende.

a)  Mitä tapahtumasta seurasi vanhalle naiselle, entä tytölle?

(forts. på sida 12)
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8

Diagnos: Skjuta-upp-sjukan

 1.  Hur beskrivs det aktuella beteendet?
  A  Som vanemässigt undvikande
  B  Som slapphet och ansvarslöshet
  C  Som nervositet och överaktivitet 

 2.  Vad beror beteendet på?
  A  En förvrängd tidsuppfattning
  B  En naturlig egenskap
  C  En känsla av vantrivsel

 3.  Vilket råd ger Anna Broman?
  A  Att chefen drar ner på prestationskraven 
  B  Att chefen fördelar arbetet rättvisare
  C  Att chefen sätter upp delmål

Genmodifierade livsmedel – för och emot

 4.  Vilken ekonomisk roll kan genmodifiering spela för odlarna?
  A  Den kan stimulera sysselsättningen
  B  Den kan öka inkomsterna
  C  Den kan dra ner kostnaderna

 5.  Vilken betydelse har genteknologin för u-länder?
  A  Den bidrar till en mer växtbaserad föda
  B  Den minskar deras behov av hjälp utifrån
  C  Den möjliggör renare livsmedelsproduktion

 6.  Vad illustrerar exemplet med genmodifierad raps?
  A  Genmodifiering kan skada andra organismer 
  B  Växter reagerar oväntat på genmodifiering
  C  Modifierade gener kan hamna var som helst
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1.1c

1.1d

Växtätarnas vinter

 7.  Vad gör älgar för att klara av den kalla årstiden?
  A  De drar nytta av varandra för att spara på sina krafter
  B  De äter mera sällan men så mycket som möjligt på en  
   gång
  C  De lever på ett litet område och rör sig energisnålt

 8.  Vad har älgarna för problem med näringsintaget under vintern?
  A  De har ytterst begränsad tillgång till sin huvudföda
  B  De måste hålla sig till en ensidig och smaklös föda
  C  De har svårigheter med att komma åt sin föda

 9.  Vilket påstående om djurs vinteranpassning är riktigt?
  A  Djur med god rörelseförmåga i snö är välanpassade för  
   vintern 
  B  Växtätare är bättre anpassade för vinterförhållanden än  
   rovdjur
  C  De fysiska egenskaperna är viktigare för anpassningen än  
   beteendet

10.  Vad konstateras det om rådjuren under vinterhalvåret?
  A  De har ett större energibehov än andra djur
  B  De har svårt att hushålla med sina krafter
  C  De har mycket stor nytta av att bli utfodrade 
 

Att återskapa gammalt

11.  Hur beskrivs Slottes arbetssätt?
  A  Hon ger alldagliga föremål nya användningsområden 
  B  Hon avbildar klassiska mönster på moderna föremål
  C  Hon ger slitna bruksföremål en trendig prägel

12.  Vad anser hon vara viktigt i skapandet?
  A  Ett bra resultat kräver klok planering
  B  Utgångsmaterialet ska kännas utmanande
  C  Tingens ursprung och historia måste få synas
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1.1e  De organiserade stölderna ökar

13.  Varför har transportstölder blivit allmänna?
  A  Godstransporterna är så många
  B  Varorna går enkelt att sälja
  C  Rörligheten över landsgränserna har ökat

14.  Vad är typiskt för dem som drabbas?
  A  De är små och oerfarna aktörer i branschen
  B  De har försummat säkerheten
  C  De saknar kännedom om stöldgodset

15.  Vad kännetecknar stölderna?
  A  Tjuvarna är ute efter lättsålda produkter
  B  De utförs på uppdrag av någon annan
  C  Tjuvgodset går vanligtvis till lokala affärer

16.  Vilket är problemet med rättvisemärkning?
  A  Rättvisekriterierna gäller bara en del av    
   produktionskedjan
  B  De som medverkar i produktionskedjan kan vara   
   kriminella
  C  Endast en begränsad mängd produkter omfattas av   
   systemet

17.  Vad föreslås i fråga om säkerheten?
  A  Att en enhetlig säkerhetspraxis införs
  B  Att det sker en attitydförändring inom transportsektorn
  C  Att försäkringsbolagen bättre engagerar sig i stölderna

18.  Vem köper stulna livsmedel?
  A  Privata köpmän utan fast försäljningsställe
  B  Fria företagare utan centralt styrda inköp
  C  Restauranger och butiker på den grå marknaden

19.  Hur kan man få stopp på stölderna?
  A  Polisen måste ta stölderna på allvar 
  B  Lagstiftningen måste skärpas
  C  Samarbetet mellan aktörerna måste utökas
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1.1f

1.1g

Ordning underlättar livet

20.  Vilken är nackdelen med att folk sparar så mycket saker?
  A  Det tär på resurserna
  B  Det kräver mycket plats
  C  Det skapar hjälpbehov

21.  Vad är avgörande när kläderna sorteras ut?   
  A  Användningsgraden
  B  Det rådande modet
  C  Behovet av utrymme

22.  Vilket råd ger Kousa när det gäller bruksföremål?
  A  Förvara alltid sakerna snyggt
  B  Förvara samma sorts saker på samma ställe
  C  Förvara sakerna på den plats där de används

Tidningsmannen Topelius

23.  På vilket sätt avvek Topelius från samtidens tidningsdebattörer?
  A  Han var personlig
  B  Han var folklig
  C  Han var skämtsam

24.  Varför började Topelius skriva berättelser?
  A  Han tyckte att det fanns för litet inhemskt material
  B  Han ville satsa på litterär underhållning för läsarna
  C  Han måste vänta med att skriva traditionella    
   tidningstexter

25.  Vad kännetecknar Topelius samhälleliga engagemang?
  A  Han lyfte fram angelägna problem i hela landet
  B  Han behandlade både arbetar- och medelklassens   
   orättvisor
  C  Han skrev om frågor som ännu i dag är aktuella
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Amatörfotografen Robert Hurst trodde nog att ingen såg honom när 
han smög runt naken med sin kamera för att fotografera spöken på en 
kyrkogård i Mississippi, USA. Men allt fångades av en bevaknings-
kamera. Hurst medgav att tilltaget var ”dumt” efter att han arresterats 
av polis, men försvarade sig med att han bara ägnade sig åt sin fritids-
sysselsättning.

b)  Miksi poliisi kiinnostui miehestä, ja mikä oli miehen selitys?

Flodhästkon Nikica har tillfälligt bosatt sig i en by i södra Monte-
negro. Hennes vanliga hem på ett privat zoo är nämligen drabbat av 
kraftiga översvämningar, vilket gjorde det möjligt för henne att simma 
till friheten. Och nu måste man vänta på att vattnet ska sjunka undan 
innan man kan fånga in henne. Det är överraskande att operationen 
att fånga in henne förväntas bli så stor eftersom zooägaren försäkrar 
att flodhästen är ”extremt tam”.

c)  Miksi eläin asuu kylässä, ja mitä odottamatonta eläintarhan omis- 
 tajan väitteessä on?

I USA fortsätter debatten att rasa om nakenskanning på flygplatserna. 
Med en ny idé hoppas två affärsmän sända ut ett tydligt budskap till 
säkerhetspersonalen: ”Läs konstitutionen, era pervon.” Med metall-
bläck som syns på röntgenapparaterna citeras det fjärde tillägget i 
den amerikanska konstitutionen. Budskapet går att köpa på allt från 
t-shirts, strumpor och underkläder.

d)  Mistä mielenilmauksessa on kysymys, ja miten vaatteet liittyvät 
  asiaan?

Polisen i norska Levanger fick ett samtal på söndagseftermiddagen 
från en bilägare som i sitt garage upptäckt en ovälkommen gäst som 
förstörde arbetsredskap. – Då vi kom dit slet mannen till sig en spark-
stötting och kastade sig utför backarna, berättar insatschefen som 
ledde polisens ingripande.

e)  Mitä poliisin etsimä mies teki? (2 asiaa)
Källa: www.dn.se (2.3.2014)



I trafiken

Bakom ratten

Tyska biltillverkare __26__ att använda 

en ”svart låda” av samma typ som i dag 

används i flygplan. De försöker __27__ 

med utvecklingen av självkörande bilar.  

Ett problem med automatik i bilar är att 

det blir svårare att avgöra __28__ en 

olycka. För att __29__ med problemet 

planerar nu BMW och Mercedes att 

införa så kallade ”svarta lådor ” i bilarna. 

Lådorna skulle till exempel registrera 

bilens hastighet och position vid __30__. 

Den tyska allmänheten är dock skeptisk 

till ökad bevakning. Med det numera 

historiska STASI __31__ vill tyskarna 

inte dela med sig av information __32__. 

26. A  övervakar
 B  överger
 C  överväger
 D  övertygar

27. A  gå framåt
 B  gå undan
 C  gå ifrån
 D  gå isär

28. A  vem eller vad  
  som orsakat
 B  vem eller vad  
  orsakat
 C  vem eller vad  
  som utgjort
 D  vem eller vad  
  utgjort

29. A  komma till rätta
 B  komma åt
 C  komma överens
 D  komma  
  underfund

30. A  krocken
 B  felet
 C  farten
 D  olyckstillfället

31. A  i minnet
 B  i sinnet
 C  i huvudet
 D  i blicken

32. A  privat
 B  seriöst
 C  i onödan
 D  i förväg

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.

13

2.1



– Vi accepterar att personliga data tillhör 

kunden, och att vi inte är berättigade att 

göra vad __33__, säger man på Mercedes.

Källa: www.vibilagare.se (24.6.2014)

Mat-Tinas bilhumör

Hemlängtan får Tina Nordström __34__ 

vildsint i trafiken. Hon kör så att __35__ 

skriker. Tv-arbetet för med sig mycket 

restid. Den förkortar hon genom att köra 

gasen __36__. – Jag får horn bakom 

ratten – alla andra kör __37__. Jag är 

ganska hetsig … har gett fingret! – Har 

du __38__?

– Ja, ett par gånger. Fartkameror är ju … 

Det är så roligt att få hem en bild __39__ 

och se hur man kör – ingen vacker 

__40__. Man sitter som en ostkrok. 

 Under de 14 år Tina har gjort tv 

har __41__ av matlagningsprogram 

exploderat. – När jag började var man i 

__42__ själv på scenen. Nu är det väldigt 

 

33. A  vi vill kanske
 B  vi kanske vill
 C  vill vi kanske
 D  kanske vill vi

34. A  att förändra sig
 B  att bete sig
 C  att akta sig
 D  att behärska sig

35. A  däck
 B  ett däck
 C  däcket
 D  däcken

36. A  i botten
 B  på botten
 C  i bottnen
 D  på bottnen

37. A  för långt
 B  för fort
 C  för länge
 D  för sakta

38. A  blivit straffad
 B  blivit straffat
 C  blivit straffade
 D  straffats

39. A  på sig själv
 B  om sig själv
 C  till sig själv
 D  för sig själv

40. A  visning
 B  sändning
 C  företeelse
 D  syn

41. A  utbud
 B  ett utbud
 C  utbudet
 D  det utbudet

42. A  stor skala
 B  stor stil
 C  stort sett
 D  stora drag
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mycket, det __43__ med om, men det är 

bra. Hon har hunnit __44__ med att vara 

hela landets Mat-Tina. – Jag får jobba 

med det jag tycker är kul. Folk tänker 

väl och tycker och bluttan-blä men det 

__45__ mig inte. Tina har arbete upp 

__46__. Hon spelar in norsk matlagnings-

tv och ”Sveriges Yngsta Mästerkock”. 

– Barnen är helt __47__, de kör på utan 

begränsningar! Jag försöker laga mat 

med mina egna barn så mycket jag kan. 

Ibland har man inte tid eller så räcker inte 

__48__. Båda ungarna har __49__ och 

skurit sig och gjort allt det där. Övning 

ger __50__!
Källa: Aftonbladet 27.3.2014

43. A  jag håller
 B  håller jag
 C  jag tycker
 D  tycker jag

44. A  förlika sig
 B  förbättra sig
 C  förändra sig
 D  förena sig

45. A  betjänar
 B  stör
      C  gagnar
 D  fäller

46.  A  över öronen
      B  över huvudet
      C  över händerna
      D  över ögonen

47.  A  rädda     
 B  orädda
 C  roliga
 D  oroliga

48. A  lynnet
 B  anlaget
 C  anseendet
 D  tålamodet

49. A  förbränt
 B  bränt sig
 C  brunnit
 D  stekt

50. A  en färdighet
 B  färdighet
 C  färdigheter
 D  färdigheterna
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1) lägga in

2)  vesistö

3)  monissa yhteyksissä

4)  olla perillä

5)  kieltää

6)  viisivuotiskausi

7)  tehdä aloite
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2.2 Komplettera texten på svenska med hjälp av tipsen till höger. Skriv 
svaren med tydlig handstil på sida B av svarsblanketten för språk-
proven. Skriv dem i nummerföljd under varandra.

Plastkulor i maten hot mot vår hälsa

Inte ens i maten slipper vi farlig plast. 

Lunchkycklingen, räkmackan och den 

1) _____ sillen kan alla innehålla plast. 

Små plastkulor används flitigt i kosmetik 

och hygienprodukter som krämer 

och hudrengöring. De sköljs ut med 

avloppsvattnet, passerar reningsverk och 

når våra 2) _____ och till sist världshaven.

 Användningen av plast är snart uppe 

i 100 kilo per person och år i Europa. 

Världsproduktionen har passerat 250 

miljoner ton. Visst är plast ett material 

som vi kan uppskatta 3) _____. Men vi 

behöver 4) _____ på hur plasten används, 

vad den innehåller och hur vi exponeras.

 Den amerikanska delstaten Illinois 

beslutade att agera. Man 5) _______ 

kosmetik och hygienprodukter som inne- 

håller plastkulor. Produkter med plast- 

kulor kommer att fasas ut och få salu- 

förbud under den närmaste 6) _______. 

Delstaterna Kalifornien och New York 

följer efter. EU försöker 7) _____, 

men har ännu inte kommit någon vart. 



8)  Kymmenen vuotta  
 sitten
9)  reflexivt  
 possessivt  
 pronomen

10)  ammattikielellä 

11) preposition

12) sitoa   
 ympäristömyrkkyjä

13)  tarkoituksena

14)  Vaihtoehtoinen

15)  ta fram
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8)_______ var det ombytta roller. EU 

spelade tufft på 9) _______ planhalva 

medan USA valde kemiindustrins 

försvarsspel.

 När plastkulorna, eller mikroplasten 

som de kallas 10) _______, har kommit 

ut i haven får fisk och andra vattenlevande 

organismer i sig dem. Vi vet att mikro-

plasten misstas för mat 11) ______ fiskar 

och andra djur som lever i haven. Plasten 

kan innehålla farliga ämnen från början. 

Men de små kulorna fångar också upp 

och 12) _______ som redan finns i havet.

 Fisk och skaldjur fångas, blir till 

foder och mat. Det är så vi får det på 

tallriken.

 USA:s delstater visar politiskt 

ledarskap 13) _______ att stoppa plasten. 

Förbuden genomförs i dialog med kos-

metikaindustrin. 14) ______ ingredienser, 

fria från plast, 15) _______ och används 

redan. När får vi se denna utveckling i 

Europa?

Källa: www.svd.se (22.8.2014)
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3 SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING

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

1. Enligt en undersökning som forskningsinstitutet Taloustutkimus 
  gjort fördömer 76 procent av finländarna olaglig nedladdning av 
  material på internet. Enligt en annan undersökning från samma 
  institut sysslar 15 procent av finländarna med detta.

 Skriv ett inlägg på en dagstidnings webbplats och berätta din åsikt 
  om kopiering, copyright och piratism på nätet.

2. Du sitter med i en idrotts-/kultur-/ungdomsförenings styrelse. 
  Styrelsen kommer att dela ut var sitt stipendium till två aktiva och 
  engagerade föreningsmedlemmar. Skriv ett e-postmeddelande till 
  de andra i styrelsen där du framför och motiverar dina förslag på 
  två personer och försöker få styrelsen att gå med på dina förslag.

3. Kommentera följande inlägg på en Facebooksida. Du kan vara för 
  eller emot.

 Avskaffa sommartiden!

 I dag är sommartiden slut för detta år, och om jag fick bestämma 
  skulle den aldrig komma tillbaka. Jag tycker nämligen att som- 
 martid är dumt och ställer till en massa problem. 

4. I samhället pågår en diskussion om ett förlängt arbetsliv, vilket 
  skulle medföra en höjning av pensionsåldern. Skriv en bloggtext 
   där du presenterar dina åsikter i frågan.



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–g  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.


