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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.

Läslycka

Mitt namn är Henrika Andersson och jag är författare till yrket. Den 
här hösten har jag varit på författarbesök i ett dussin finska högstadier 
och gymnasier där jag berättat om fördelarna med läsandet. 
 Berättelsens kraft och lusten att skapa har bland annat varit nyckel-
orden under mina besök. Eleverna har fått prova på att skriva kortare 
texter och det är en glädje att konstatera att varken längtan efter eller 
behovet av bra historier har försvunnit eller ens minskat. Ändå är tren-
den i Finland densamma som i övriga skolor i västvärlden – intresset 
för litteratur är på stadig nedgång. Då jag ber samtliga elever som 
under det gångna året frivilligt läst en bok ge sig till känna, har det 
rört sig om en till tre elever i en grupp på cirka trettio. I vissa gym-
nasier har inte en enda elev räckt upp handen. Det är möjligt att de 
ljuger, glömt eller helt enkelt inte bryr sig om att svara på min fråga, 
men en sak är säker – en bok är motsatsen till coolt, smart och sexigt. 
Litteratur är för nördar. Att läsa är bortkastad tid, anser majoriteten av 
skoleleverna.
 Jag tänker inte här argumentera för läsandets fördelar. Jag ser det 
som en lycka att få läsa allt från facklitteratur till poesi. Jag tror inte 
heller att lösningen är att leta efter syndabockar till den allmänna lik-
giltigheten. I dagens eviga ström av underhållning, tillgänglig 24/7, 
vinner det lätta, snabba och färdigtuggade alternativet. Alla vill se på 
filmer och serier. I själva verket har behovet av berättelser bara ökat 
i takt med utbudet. Men att skapa sin egen personliga film, dvs. att 
läsa en bok, har plötsligt blivit ”jobbigt”. Jag tror en del kan skyllas 
på lättjan, men den främsta förklaringen är ändå att läsandet uppfat-
tas som ett måste. Tvång är ingen bra morot, och allra minst lockar 
det fram lusten. Att läsa är dessutom tråkigt, får jag höra under mina 
skolbesök. 
 Jag har ännu aldrig stött på ett litet barn som skulle avsky böcker. 
En vuxen som i slutet av dagen sätter sig till ro för att läsa en saga för 
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barnet, minns vi med glädje och värme. Högläsning är för de flesta 
människor liktydigt med gemenskap och lycka. Så när tar lyckan slut? 
När upphör de gemensamma lässtunderna? Det sker i de flesta fall när 
barnet börjar läsa själv och skolan ”tar över”. Läsandet blir en läxa. 
Ord och meningar måste tragglas igenom, uppsatser och berättelser 
blir rättade med rödpenna och bedömda med vitsord. Och i samma 
veva försvinner också glädjestunderna hemma – högläsningen avtar 
och ersätts av teve. Men genom att ställa mindre krav kunde vi ge bar-
nen en chans att möta berättelsens magi och de möjligheter läsandet 
ger.
 Daniel Pennac har i sin tankeväckande bok Som en roman – om 
lusten att läsa beskrivit hur de flesta boknjutarna funnit litteraturen 
genom att läsa mot någonting. Vi läser mot det vi borde och måste 
göra, vi trotsar världen genom att försvinna in i en bok. Jag minns hur 
viktigt det var för mig att finna mina egna böcker, inte de som lades 
framför näsan på mig eller måste läsas. Att läsa var och är något in-
timt, en sak mellan mig och meningarna jag formar och fångar. I dag 
stjäl jag mig tid att läsa, trots att jag borde göra något annat.
 Insatserna för att främja läslusten borde ökas på alla fronter – från 
det personliga planet till det samhälleliga. Vi borde sätta ribban högt 
och skapa en mottrend i vårt samhälle – göra läsandet till det attrakti-
va och förbjudna, till trotset mot alla måsten. I stället för tvång kunde 
vi uppmuntra varandra att smygläsa, tröstläsa, frossläsa, lyckoläsa. 
Strunta i kategoriseringen av bra och dåligt eller regler för hur en bok 
ska läsas. Vi kunde ordna årliga bokkarnevaler och boktåg för alla. 
Dessutom kunde vi ta modell av Sveriges läskampanj ”En kvart om 
dagen” som med framgång provats på arbetsplatser och som är ett av 
många sätt att blåsa liv i litteraturen.
 Men vem har nu tid med sådant? Vem har tid att läsa i dag? Jag av-
slutar med att citera Pennac: ”Livet är ett ständigt hinder för läsande. 
Läsandet är alltid stulen tid. Stulen från vad? Låt oss kalla det: plikten 
att leva. Lästiden, liksom den tid då man älskar, späder ut livstiden. 
Och om man betraktade kärlek ur samma tidsplaneringsperspektiv? 
Vem skulle då ta sig tid att älska? Vem har tid att vara förälskad? 
Men har man någonsin sett en förälskad människa som inte har tid att 
älska?”

Källa: www.nytid.fi (21.12.2012) 
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Att skejta är ett sätt att leva

Det är tidig eftermiddag. Eddie Lindkvist har tagit sen lunch, parkerat 
budbilen, tagit sin bräda under armen och släntrat i väg för att skejta 
i Humlegården, i Stockholm. Eddie vet hur besatt man måste vara för 
att bli riktigt bra på skejtboard. Han vet hur ont det gör att lära sig. 
Han vet att man måste våga passera sina egna gränser. Och det tar tid. 
Talang räcker bara en bit, sedan är det bara att träna, träna, träna. Att 
skejta är ett ensamt jobb, kräver fokus. Det kräver också en hel del 
individualism. 
 Eddie snackar om ett upplevt utanförskap från samhället: – Jag 
kände aldrig att jag hörde till någonstans när jag växte upp. Vissa 
behöver tränare, riktlinjer och regler. Jag behöver frihet och kaos. 
Och utan min bräda vet jag inte hur jag skulle ha kanaliserat all min 
energi. Kanske hade det gått åt helt fel håll. Hemma på Gotland, där 
jag växte upp, var jag ensam om att åka. Några ramper fanns det inte.
 Att vara en grym skejtboardåkare är inte detsamma som att vara 
bäst på brädan. Det är den som har skönast attityd, den som har roli-
gast som vinner. Det är också den som har chansen att hamna på de 
rätta listorna hos bräd-, kläd- och skoföretagen. Det är en svår balans-
gång. Vill man vara trovärdig måste man stå utanför den kommersi-
ella biten, inte profitera. Men i dag är det svårt att värja sig eftersom 
varumärkeshysterin är total och varenda evenemang är sponsrat från 
botten till toppen. 
 Nuförtiden är Eddies liv långt ifrån Svenssonlivet. – Jag har ingen 
fast bostad, den enda skillnaden mellan mig och en uteliggare är att 
jag bär omkring på en bräda. Och brädan är en markör som bär på ett 
tyst löfte om gemenskap. ”Du har en bräda, alltså kanske du är som 
jag, känner som jag.” När jag drog till USA för att skejta under några 
månader för några år sedan hade jag aldrig några problem med att 
hitta någonstans att sova. Åker man skejtboard kan man soffsurfa hos 
vilken likasinnad som helst. 
 Det är 60 år sedan de första rullbrädorna lanserades i USA, men 
det var först på 1980-talet som skejtindustrin i USA började växa 
på allvar. I Sverige har skejtåkandet sakta ökat i popularitet sedan 
1990-talet. För tio år sedan såg de skejtpolitiskt mest aktiva skejt-
boardåkarna i Stockholm behovet av att hitta kanaler in till det eta-
blerade samhällets korridorer. De började jobba stenhårt för att kom-
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munerna skulle börja bygga betongparker och ramper. Men det är 
först nu som effekterna börjat synas. Orsakerna är fler. En av dem 
handlar om skejtgemenskap. Det etablerade samhället är vant vid att 
jobba med etablerade föreningar – inte mot en spretig gemenskap av 
utpräglade individualister. Här finns det inte heller några föräldrar 
som säljer korv, tvättar matchdräkter, skjutsar eller säljer bingolotter. 
 – Det är ju så fantastiskt svårt att beskriva vad det handlar om. Det 
är en sport, men det finns de som vägrar kalla det för sport. Det finns 
inga lag, inga träningar, ingen tävlingsserie; det är en rörelse som 
helt enkelt inte passar in i den traditionella föreningsidrotten. Och 
försöker man förklara att det helt enkelt är ett sätt att leva, vilket det 
är, så undrar förstås politiker och tjänstemän varför de ska ge kom-
munala understöd till det. Men vi bedömer att det bara i Stockholms 
län finns omkring 50 000 skejtare i dag. Bland dem finns det ganska 
vilsna unga människor som faktiskt hittat ”hem”, tar vi inte vara på 
dem gör vi bort oss, säger Micke Valier, en aktiv skejtboardåkare från 
Stockholm. 
 I skejtparkerna är tjejerna försvinnande få, men till skejtparken 
Fryshuset kommer det i alla fall 30 tjejer varje måndag då det ordnas 
”Tjejskejten”. – Killarna kör fortare, mycket mer aggressivt, att påstå 
någonting annat vore bara löjligt. De tar mycket plats och därför är 
det skönt att få lite mer utrymme. Jag tror jättemånga tjejer vill prova 
på, men de gör det inte. De har inte självförtroendet, de tror att det är 
skitsvårt och är säkert rädda för att göra sig illa också. Det struntar 
jag i, jag kör, tvekar inte, säger skejtaren Elsa. 
 Nuförtiden har skejt på sätt och vis blivit mainstream. –  Fast nu-
mera går det ju inte att se vem som åker skejtboard och vem som inte 
gör det, många har anammat känslan i klädstilen. Men vi som åker vet 
vilka som kan åka. Det ser man på byxorna och speciellt på skorna. 
De slits på ett alldeles speciellt sätt på ovansidans utsida om man fak-
tiskt har tränat på att göra en ”ollie”, säger Ricky Sandström, svensk 
mästare i streetskejt.

Källa: www.dn.se (5.11.2012)
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Nordiskt fokus på skolmaten

De nordiska länderna har valt olika lösningar på maten under skolda-
gen. I Sverige och Finland serveras det en gratis varm måltid till alla 
elever, medan det på Island serveras mat som föräldrarna får betala 
för. I Norge och Danmark är det främst matlåda som gäller. I Danmark 
får endast de allra fattigaste barnen gratis skollunch.
 Alla elever i de finska skolorna har ätit gratis lunch i skolan sedan 
1948. Skolmaten har blivit en så självklar sak i Finland att man kan-
ske inte alltid kan värdesätta den. Det krävs nästan ett under för att 
det ska gå att tillaga mångsidig och nyttig skolmat med tillgängliga 
pengar. Experter bedömer att i en vanlig familj kan man med samma 
summa kanske bara göra en smörgås. Men skolmaten följer de of-
ficiella näringsrekommendationerna och smakar dessutom ofta bra. 
Skolmaten måste innehålla 55 procent kolhydrater, 30 procent fett 
– av vilka högst 10 procent får vara mättade fetter – och 15 procent 
protein. Skolmaten har alltså utan tvivel en viktig betydelse för den 
finska folkhälsan. 
 I Danmark där det inte finns skollunch får en del av barnen inte 
optimal kost, trots att möjligheterna att få en näringsriktig kost i dag 
är goda genom att det finns ett brett utbud av bra livsmedel. Barns 
matvanor orsakar sjukdomar redan i skolåldern. Det handlar dels om 
fetma, ätstörningar och vissa bristsjukdomar, dels om ökad risk för 
de följdsjukdomar som en dålig kost kan föranleda på lång sikt, till 
exempel hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes typ 2 och benskör-
het. Något som man bekymrat sig över är att måltiderna under flera år 
har fått allt mindre plats i vardagslivet – och i hushållsbudgeten. 
 Den traditionella ”matpakken” som barnen har med sig hemifrån 
till skolan har en lång tradition i Norge. Det handlar om smörgåsar 
med olika pålägg, som får uthärda ett antal timmar i en låda i rygg-
säcken – resultatet är att många barn inte äter någon mat på hela 
dagen. Det har därför grundats en förening i Norge vars syfte är att 
främja gratis skollunch i Norge. Föreningens mål är att alla norska 
barn och ungdomar ska få en sund, varm och kostnadsfri måltid varje 
dag, men det här är en process som kräver energi – politikerna tycker 
nämligen att det blir för dyrt. Hur bra mat till barn och ungdomar 
kan vara ett problem i ett av världens rikaste länder handlar kanske 
mer om attityder och värderingar än om pengar, men den mentala 
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förändringsprocessen är påbörjad; just nu studsar frågan mellan olika 
departement och myndigheter.
 I svenska skolor känner man inte till något matpaket utan där er-
bjuds skolbarnen en eller flera varma rätter. Under de senaste åren 
har man satsat på näringsrika och lustfyllda skolmåltider med hjälp 
av den så kallade Sapere-metoden. Metoden handlar kort om att man 
ska öppna sina sinnen, uppleva, ha mod att prova nya rätter och sedan 
formulera det man upplever. En viktig del av metoden är att perso-
nalen tas med i det pedagogiska arbetet med maten och måltiden. 
Menyerna planeras för ett halvt år i taget och barnen får en matsedel 
för hela terminen som de kan ta hem och sätta på kylskåpet så att 
hela familjen vet vad som serveras. Utöver att måltiden ska täcka 
35 procent av dagens näringsbehov fäster man stor vikt vid att skapa 
tilltalande måltider. Barnen kan välja mellan olika rätter, bland annat 
en vegetarisk rätt. Genom stora intervjurundor undersöker man om 
de också tycker om maten. Samtidigt har barnen möjlighet att själva 
skicka in recept via skolans hemsida. 

Källor: http://perspektiv.nu (13.12.2012); www.norden.org (26.12.2012);
 www.lararnasnyheter.se (26.12.2012); www.restaurangvarlden.se (29.12.2012)

Smaklig måltid!

En vacker vårdag fick jag frågan över frukost. Min man undrade vad 
som ska växa på balkongen i sommar och föreslog ett potatisland som 
kräver en släpkärra mylla. Jag skruvade bort från ironifrekvensen och 
började lyssna på mina egna idéer i stället. Och kom till att potatis 
egentligen inte var en så dum idé. 

Källa: www.hbl.fi (1.2.2012)

Det börjar nästan bli en vana det här med att skicka tillbaka maten 
till köket. Folk gnäller så lätt för ingenting numera. Vid lunchen i går 
serverades fisksoppa och jag fick sådan lust på just den rätten, men 
hejdade mig för att soppan var kokad på mjölk. Jag var sugen på fisk-
soppa, inte på magont. 

Källa: www.hbl.fi (11.7.2012)
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I vintras såg jag en dokumentär om en kvinna som förlorat luktsinnet 
efter en skallskada. Med luktsinnet hade också förmågan att känna 
smaker försvunnit och mitt i eländet hade depressionen smugit sig 
på. Inget under, för kvinnan levde delvis på att ordna vinprovningar. 
Plötsligt var både förutsättningarna för att arbeta med vinprovningar 
och förutsättningarna för att njuta av goda middagar borta. 

Källa: www.hbl.fi (24.5.2012)

Samtidigt som servitören lämnade över dagens vegetariska rätt spän-
de han blicken i mig och frågade: 
– Är du vegetarian? – Nej, svarade jag, för det är jag inte. – Men 
du väljer alltid något vegetariskt. – Ja. – Men du är inte vegetarian? 
– Nej. – Men varför äter du bara grönsaker då? – För att jag tycker 
mest om just grönsaker, svarade jag och tillade att fisk äter jag hur 
ofta som helst, men kött gör mig ganska trött. I det här skedet såg 
servitören mer road än häpen ut. – Hördu, hemma i Nepal blir man 
inte mätt av att äta kött. Det är så dyrt att man får ta till grönsaker för 
att dryga ut maten. Men här, här kostar ju grönsaker lika mycket som 
kött så då begriper jag inte varför man inte äter kött. Du är alltså inte 
vegetarian? – Nej. 

Källa: www.hbl.fi (23.12.2012)

Vi skulle bara gå ut i skogen en timme eller så. ”En kort runda”, sa 
vi och jag såg framför mig hur trattkantarellerna sedan räcker till för 
en liten sås eller som krydda i soppa. Två timmar senare var alla kärl 
fulla. Sex timmar efter start var jättehögen med gul kantarell, tratt-
kantarell och svart trumpetsvamp rensad, hackad, fräst i stekpanna 
och klar för frysen. 

Källa: www.hbl.fi (30.9.2012)

En bekant man började i något skede kalla sig Avfallskvarnen för att 
han åt stora portioner matrester. De rester han tog hand om uppstod på 
barnens tallrikar. Den här pappan blev illa till mods av att mat – som 
nyss tillretts av goda råvaror och med omsorg – skulle skrapas ner i 
soporna trots att det inte var något fel på den. Den blev bara över för 
att barnen av någon anledning fått mer mat på tallriken än de orkade 
äta. 

Källa: www.hbl.fi (3.1.2012)
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Läslycka 

 1. Vilken iakttagelse har Henrika Andersson gjort?
  A Eleverna längtar efter spännande läsning
  B Eleverna vågar inte medge att de läser
  C Eleverna är intresserade av att producera själva 

 2. Vad är det som minskar ungdomarnas läslust?
  A De hittar inte roliga böcker
  B De är ovilliga att anstränga sig
  C De tvingas inte till läsning på samma sätt som tidigare

 3. Vad kan vara orsaken till det minskade intresset för läsning?
  A Elevernas läsförmåga har försämrats
  B Familjer tillbringar för lite tid tillsammans
  C Läsning uppfattas som krävande

 4. Vad berättar Henrika Andersson om sitt eget läsande?
  A Hon har inte tid att läsa
  B Hon läser helst fängslande böcker
  C Hon uppfattar det som personligt

 5. På vilket sätt kan man stimulera läsintresset?
  A Genom att arrangera verksamhet kring böcker
  B Genom att också läsa böcker som inte är favoriter
  C Genom att lära ungdomarna att tolka böcker på ett visst  
   sätt

 6. Vilken tanke ingår i Pennacs citat?
  A Läsandet förlänger livet
  B Att läsa och att älska är lika viktigt
  C Man måste hitta tid för det man värdesätter

8
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Att skejta är ett sätt att leva 

 7. Vilken egenskap är nyttig för en skejtare, enligt Eddie   
 Lindkvist?
  A Att våga ägna sitt liv åt en hobby
  B Att ha tålamod och att klara av smärta
  C Att kunna leva utan att bry sig om omgivningen

 8. Varför började Eddie åka skejtboard?
  A Han hade inget annat att göra
  B Han hade svårt att hitta sin plats
  C Han hade hamnat i svårigheter

 9. Vilken risk finns det för en skicklig skejtare?
  A Att ens image skadas
  B Att man slutar bry sig om skateboarding
  C Att man inte orkar vara underhållande

10. Vilken fördel nämner Eddie i skejtboardåkning?
  A Det är lätt att hitta sällskap
  B Det är gratis
  C Det är en möjlighet att se världen

11. Varför tog det tid innan skateboarding blev stort?
  A Inga volontärer ville ställa upp
  B Skejtboardåkning var ett så okänt fenomen
  C Skejtare uppfattades som en oorganiserad grupp

12. Vad konstaterar Micke Valier om skejtboardåkning?
  A Det ger ungdomar en mening i livet
  B Det ekonomiska bidraget är knappt
  C Det finns många som har en negativ inställning till det 

13. Vad är det som hindrar flickor från att skejta?
  A Dålig tilltro till den egna förmågan
  B Ängslan för att skada sig inför pojkar
  C Deras uppfattning om könsskillnaderna

9
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14. Hur känner man igen en skejtare?
  A Han köper ofta nya skor
  B Hans utseende skiljer sig från mängden
  C Hans klädsel har slitits genom användning 

Nordiskt fokus på skolmaten

15. Vad konstateras om skolmaten i Norden?
  A Gratis skolmat är en av hörnstenarna
  B Det råder varierande praxis
  C Det är en viktig samhällelig fråga

16. Vad konstateras om kostnaderna för skolmat i Finland?
  A Det är omöjligt att nå god kvalitet med för lite pengar 
  B Skolmat är dyrt jämfört med hemlagad mat
  C Det är en konst att kunna hålla sig inom ramen för   
   budgeten

17. Vad är oroväckande i Danmark?
  A Att man inte satsar tillräckligt på maten
  B Att det inte finns ett brett sortiment av hälsosam mat i  
   butikerna
  C Att man inte har kunnat förebygga livsstilssjukdomar hos  
   vuxna 

18. Vad är problemet med att börja med gratis skolmat i Norge?
  A Staten har inte pengar att satsa på skolmat
  B Barnen vill hålla fast vid den gamla traditionen
  C Det finns inte tillräcklig vilja hos beslutsfattarna

19. Vad anses vara viktigt med skollunchen i Sverige?
  A Att barnen själva får bestämma menyn i skolan
  B Att måltiden är en angenäm upplevelse
  C Att barnen får äta samma mat som hemma
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Smaklig måltid!

20. Vad gjorde jag-berättaren?
  A Hon litade på sin intuition
  B Hon ville förverkliga sin dröm
  C Hon tyckte att mannen var humoristisk

21. Vilket problem dök upp?
  A Kunden klagade på maten
  B Kunden vågade inte vara ärlig
  C Kunden var överkänslig för maten

22. Vad hände med kvinnan efter skadan?
  A Hon blev helt sysslolös
  B Hon kände sig nedstämd
  C Hon kunde inte längre försörja sig 

23. Varför äter man grönsaker i Nepal?
  A Det är ett förmånligt alternativ
  B Det är brist på kött i landet
  C Det är ett nyttigt sätt att bli mätt 

24. Vad kan man konstatera om jag-berättaren?
  A Han lagade en läcker svamprätt
  B Han hittade ett mycket bra svampställe
  C Han drömde om att plocka massor av svamp

25. Varifrån härstammar mannens öknamn?
  A Hans portioner var så stora
  B Han var noggrann med ekonomin
  C Han vägrade att kasta bort maten 
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Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Urbana myter 

En pojke hade sett en annons i en tidning där ett kastspö utannonsera-
des för en krona. Han ringde direkt och fick veta att spöet fortfarande 
var till salu för en krona. Han skyndade sig iväg till den adress som 
stod i annonsen och frågade om spöet fortfarande fanns kvar. Kast-
spöet var jättefint och i perfekt skick. Utan att tveka betalade pojken 
en krona och spöet var hans. Hans nästa fråga till kvinnan som sålde 
spöet var vad det var för fel på det. Hennes svar var att inget var fel 
på kastspöet. Det hade tillhört hennes tidigare äkta man, som plötsligt 
gjort slut och flyttat bort från deras gemensamma hem. Kvinnan be-
rättade vidare att han ringt och bett henne sälja hans grejor och skicka 
pengarna. När pojken gick därifrån glad i hågen hörde han kvinnan 
mumla: ”Där fick han.” 

a) Miksi onkivapa oli myytävänä, ja miksi sen hinta oli niin   
 edullinen?

Det finns en mycket liten järnstaty bakom Finska kyrkan i Gamla 
stan i Stockholm. Statyn har fått namnet Olle av besökarna. Många 
människor som besöker Olle skänker en slant eller godis till honom. 
Sägnen säger att om man behandlar Olle väl så kan man få sina önsk-
ningar uppfyllda. Att stjäla från Olle ger otur. Enligt myten glömmer 
aldrig Olle om man stjäl från honom.

b) Mitä positiivista Ollen hyvästä kohtelusta saattoi seurata, ja 
minkä asian kerrotaan aiheuttavan epäonnea?

När jag var i sena tonåren berättade en kompis att hans kusins pappa 
hittat ett tiokronorsmynt av äkta guld. Tiokronan av äkta guld var 
värd 1 000 kr. Jag trodde först inte på historien men började under en 
period att systematiskt växla till mig tio kronor för att hitta en riktig 
guldtia. Några år senare läste jag att en konstnär gjort tio förfalskade 
tiokronor i äkta guld. Jag tyckte att det verkade heldumt att tillverka 

1.2
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guldmynt och sedan ge bort dom. Enligt skrönan finns ett mynt hos 
Kungliga myntkabinettet i Stockholm, ett mynt sparade konstnären till 
sig själv. De övriga åtta cirkulerar i handeln.

c) Miksi kertoja keräsi kolikoita, ja mikä hänen mielestään oli 
täyttä hulluutta?

Min storasyster fick i tonåren ett antal vårtor (syylä) på knäna. Hon 
hatade dem och gjorde allt för att bli av med dem. En klasskamrat 
berättade för henne att dennes kusins bästis fått ett tiotal vårtor på sina 
händer genom att åka i rulltrappor. Enligt klasskamraten fanns det 
personer som med flit besökte rulltrappor när deras vårtor ”varade” 
och gned sina vårtor mot rulltrappors handtag för att sprida sjukdo-
men till maximalt antal människor. Efter att ha hört historien slutade 
både jag och syrran med att hålla i ledstången när vi åkte i rulltrap-
por. Trots att det var femton år sedan jag hörde historien så håller jag 
fortfarande aldrig i ledstången när jag åker i en rulltrappa, inte ens om 
jag har handskar på mig. 

d) Minkä tarinan kertoja kuuli, ja mitä siitä seurasi?

En kvinna berättade att hennes kusin hade en kompis som hade råkat 
fastna med en gaffel i munnen. Gaffeln fastnade under en måltid och 
satt så hårt att den inte gick att få bort. Trots att kvinnas kollegor 
försökte hjälpa henne att få ut gaffeln satt den stenhårt fast och gick 
endast att få loss genom ett besök hos tandläkaren. Gaffeln hade kilat 
fast sig både i gommen och mellan två tänder. Skadorna blev så stora 
att kvinnan inte kunde äta hårt bröd eller tugga kött. Hon fick äta len 
soppa resten av sitt liv. Gaffeln fastnade på grund av att kvinnan alltid 
pratade oavbrutet medan hon åt.

e) Mitä naiselle tapahtui, ja mitä siitä seurasi?

Källa: www.urbana-myter.se (16.1.2013)
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Cykelhjälm

Att använda cykelhjälm är ett billigt och 

enkelt sätt att göra din cykeltur __26__. 

Även en lindrig stöt kan skada __27__. 

Varje år skadas minst 30 000 cyklis-

ter i trafiken. __28__ av alla cyklister 

som omkommer i trafiken är över 64 år. 

Största delen av de cyklister som omkom-

mer skulle __29__ om de använt hjälm. 

Alla barn och ungdomar under 15 år ska 

använda hjälm när de cyklar eller blir 

__30__ på cykel, säger lagen. __31__ 

att hjälmen sitter stadigt och bekvämt 

__32__! När man köper en hjälm till ett 

26. A säkra
 B säkrare
 C säkrast

27. A en hjärna
 B hjärnan
 C hjärnor

28. A En hälft
 B Hälften
 C Halvan

29. A ha överlevt
 B har överlevt  
 C hade överlevt

30. A skjutsad 
 B skjutsat
 C skjutsade

31. A Se till
 B Se upp
 C Se på

32. A i
 B över
 C på

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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barn __33__ en för stor hjälm som bar-

net kan växa i. Hjälmen ska vara lätt att 

__34__ med hakbandet. Huvudet är det 

__35__ vi har!

Källa: www.landskrona.se (5.12.2012)

Cykeltjuv

Sent en fredagskväll parkerade Peter 

Åkerblom och hans fru Lena __36__ 

cyklar utanför bostaden i Örebro. Peter 

berättar: ”Min fru som är mer ordning-

sam __37__ jag, tyckte att vi skulle ställa 

in cyklarna i garaget, men __38__ jag 

skulle använda cykeln igen redan morgo-

nen därpå så ställde vi __39__ i cykel-

stället utanför huset __40__ vi bor. Jag 

låser alltid cykeln. Men __41__ missade 

jag det den här kvällen. När jag kom ut 

33. A man ska inte köpa
 B ska man inte köpa
 C man inte ska köpa

34. A fästa
 B fastna
 C fastställa

35. A ömtåligast
 B ömtåligaste
 C ömtåligt

36. A deras
 B sin
 C sina

37. A lika
 B som
 C än

38. A eftersom
 B fastän
 C att

39. A det
 B de
 C dem

40. A där
 B dit
 C det

41. A med avsikt
 B av gammal vana
 C av någon anledning
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__42__ var cykeln borta. Jag blev natur-

ligtvis __43__ arg __43__ ledsen. Men 

fyra dagar senare gjorde Lena en __44__ 

upptäckt. Tillbaka i stället stod min cy-

kel. På pakethållaren satt en påse med ett 

brev: Tack för lånet! Ursäkta för __45__ 

cykellampa. När cykeln var borta blev jag 

först arg, men nu är jag väldigt nyfiken 

på __46__. Jag tror att det är en ovan-

ligt __47__ kille! Jag skulle vilja tacka 

__48__ personligen. Det skulle vara in-

tressant att veta __49__ bort lampan. 

__50__ som tjuven skrev tänker jag rama 

in.

– Jag hoppas att jag får veta vem han är.”

Källa: Allers 40/2012

42. A en morgon
 B på morgonen
 C i morgon

43. A varken – eller
 B antingen – eller
 C både – och

44. A förvånad
 B förvånade
 C förvånande

45. A försvunnen
 B försvinnande
 C försvann

46. A vem är tjuven
 B vem tjuven är
 C vem som är tjuven

47. A ärlig
 B snål
 C flitig

48. A den
 B dem
 C honom

49. A tog han
 B varför tog han
 C varför han tog

50. A Brev
 B Ett brev
 C Brevet
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Du ska boka bord på en restaurang. 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 dem 
i nummerföljd under varandra.

Att boka bord på en restaurang per telefon

Servitören: Restaurang Kopparsmedjan god kväll, hur kan jag hjälpa 
dig?

Esittele itsesi ja kerro, että olet järjestämässä syntymäpäiväjuhlia 
huhtikuun viimeisenä viikonloppuna. Tiedustele, onko ravintolassa 
silloin vapaita pöytiä.

Servitören: Vilken dag talar du om?

Sano, että olet miettinyt perjantai-iltaa, ja kysy, miltä ajankohta näyt-
tää. Mainitse, että teitä on tulossa 15 henkilöä.

Servitören: Då är vi redan fullbokade, tyvärr. 

Harmittele asiaa. Tiedustele, kävisikö lauantai-iltapäivä. Sano, että 
voisitte tulla neljältä.

Servitören: Det passar bättre. Har ni några önskemål om menyn?

Kerro, ettet ole vielä ehtinyt ajatella asiaa. Tiedustele, voiko ruoat 
tilata paikan päällä vai haluaako ravintola tilauksen etukäteen.

Servitören: Jag ska kolla saken med min chef. Finns det några al-
lergier?

Kerro kysyväsi muilta, mitä he haluavat valita ja onko heillä erikois-
ruokavalioita. Kysy, löytyykö ruokalista ravintolan kotisivuilta.

Servitören: Ja, det gör den. Tack så mycket och välkommen!
Jag: Tack och hej då!

3 SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING

Kirjoita kaksi tekstiä ruotsiksi samalle konseptipaperille. Valitse toi-
nen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemiesi 
tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se 
tekstin loppuun.
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Kirjoitustehtävän pituus: 50–70 sanaa
Tehtävän pisteitys: 33−0 pistettä 

3.1  Olet vaihto-opiskelijana tukholmalaisessa lukiossa. Koulusi 
opiskelijat haluaisivat saada piristystä välitunneille. Toimi opis-
kelijoiden edustajana ja kirjoita rehtorille esitys, mitä piristystä 
haluaisitte saada ja miksi.

  TAI

3.2  Koulusi suunnittelee yhteistä vapaa-ajan toimintaa lähellä sijait-
sevan ruotsinkielisen koulun kanssa, jotta oppilaiden kielitaito ja 
kulttuurintuntemus paranisivat. Toimi koulusi edustajana ja kir-
joita viesti ruotsinkieliselle koululle. Esittele itsesi ja kerro, min-
kälaista toimintaa toivoisitte koulujenne välille. Perustele lisäksi, 
miksi haluaisitte kyseistä toimintaa.

Kirjoitustehtävän pituus: 100−130 sanaa
Tehtävän pisteitys: 66−0 pistettä

Vastaa jompaankumpaan seuraavista nettipalstalla olleista viesteistä:

3.3  Jag har tyvärr ingen positiv uppfattning om dagens ungdomar. 
Många ungdomar är högljudda och oartiga. Så vitt jag vet har 
även lärare problem med ungdomar. Jag undrar vem det är som 
uppfostrar dagens ungdomar! Jag skulle gärna vilja läsa hurdana 
tankar ni unga människor har om uppfostran. Hur har ni blivit 
uppfostrade och hur borde ni ha blivit uppfostrade? Vems uppgift 
är det att uppfostra ungdomar?

  Barbro 60 år

  TAI

3.4  Jag är en tjej som oroar mig för gymnasiet! Jag är rädd för att 
hamna i en klass där jag inte känner någon, rädd för att inte få 
några kompisar. Jag förstår inte hur jag ska kunna klara mig utan 
min bästa kompis som jag har gått med ända sen ettan. Jag skulle 
bli glad om någon skrev om sina erfarenheter om att börja i en ny 
klass ...

  Bruna ögon
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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

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


