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1 TEXTFÖRSTÅELSE

Läs texterna 1.1a–1.1e 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.

När som helst är en bra testund
 
En oändlig tevärld breder ut sig. Teet erövrar sakta terräng i kaffe-
nationen Finland. Eftersom teet är mjukt, varmt och socialt är det den 
perfekta vintertrösten. Det finns ett te för alla känslor och alla situa-
tioner, speciellt i sällskap med goda vänner. Det får folk att prata, ger 
rosor på kinderna eller lugnar ner beroende på sort. 
 Teentusiasten Nina Lindgren, butikschef för Théhuone, poängte-
rar ändå att skillnaden i kvalitet kan vara stor. – Precis som med alla 
andra produkter är det olika kvalitet på te framställt i fabrik eller på 
traditionellt vis, säger Lindgren. Darjeelingte i lösvikt är ett exem-
pel på ett kvalitetste. Lindgren plockar fram det ur hyllan. Doften 
är intensiv, de svartnade torkade tebladen är faktiskt blad. Ett påste 
från närbutiken förlorar stort i smak jämfört med kvalitetste. Påste 
innehåller ofta konstgjorda smakaromer och de oljor och aminosyror 
i tebladen som är så hälsosamma försvinner till exempel.
 Det är åtta år sedan Lindgren var med och grundade den första 
tebutiken i Helsingfors. Som pionjär i branschen var starten tuff. Att 
samla ihop en kundbas tar tid. I dag har hon en skara trogna kun-
der. En del återvänder med långa inköpslistor. Enligt Lindgren köper 
konsumenter som dricker svart te ofta upp till ett halvt kilos förpack-
ningar på en gång. Grönt te köper man gärna i mindre förpackningar, 
då det inte håller sig lika länge.  
 I de stora tedrickarländerna har teet sin givna roll, som i Storbri-
tannien där man dricker det med mjölk och äter scones därtill eller 
i Japan där det ingår i en ceremoni. Men hur gör man i ett land som 
Finland som saknar tekultur? – Att vi inte är bundna till några regler är 
bra. Vi är öppna för alla sorter och kan fritt välja det sätt att dricka te 
som passar oss bäst. Tevärlden är gränslös, därför är den så tacksam, 
anser Lindgren.
 Den finländska tekulturen etablerar sig sakta. Just nu är matcha-
latte populärt bland finländarna. Den görs på pulver av grönt te och 
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sojamjölk. Den ljusgröna drycken ser hälsosam ut, men smaken är 
gräddig och mjuk. Värmen sprider sig snabbt i kroppen, man blir på 
gott humör. Dessutom går det åt mycket Rooiboste, och koreanska 
gröna teer är på uppåtgående. På våren vill kunderna dricka grönt te, 
till vintern gärna kryddigt och med juliga inslag i form av nejlika, 
ingefära och kanel, säger Lindgren. 

Källa: Mediaplanet 12/2013

Aldrig för gammal för lego
  
Nu upptäcker allt fler vuxna lego på nytt. De kallar sig AFOL – Adult 
Fans of Lego. Det handlar om vuxna som har upptäckt de färgglada 
bitarna på nytt – eller aldrig har slutat bygga. Och de blir allt fler. För 
fyra år sedan hade det svenska legoforumet Swebrick ett hundratal 
medlemmar – i dag är de nästan 1 300.
 En av dem är Eva Svartkrut. Som så många andra var hon en en-
tusiastisk legobyggare som barn, och märkte också hur roligt hennes 
barn hade med lego. – För två år sedan hände något då jag besökte en 
legoutställning på Tekniska museet i Stockholm. Det var där jag insåg 
att legobyggande inte behöver vara bara för barn. Två veckor senare 
åkte vi till Legoland och då kändes det helt okej att köpa en första 
legoförpackning till mig själv, säger Eva.
 Höjdhopparen Stefan Holm är också legobyggare. – Jag älskade 
lego som liten, men plockade bort det när jag ”blev för gammal” för 
att bygga, i 12–13-årsåldern. Men hösten 2001 när jag skulle uppda-
tera min hemsida tyckte jag att det kunde vara kul att ha legofigurer 
som ikoner. Jag blev inspirerad på riktigt 2004 av en bild på det tyska 
fotbollslaget Kaiserslauterns nya arena byggd i lego. Jag kände att det 
vore kul att bygga något eget, säger Stefan.
 Stefan berättar att han bygger mycket lego. – När jag bygger kan 
det vara något som är aktuellt, exempelvis en fotbollsmatch eller ett 
friidrottsmästerskap. Eller så hittar man något kul på nätet och försö-
ker göra en egen variant av det. Det är lite det som är grejen med lego 
– man kan bygga precis vad som helst. Jag har till exempel planer på 
att bygga olympiastadion i Aten. Dessutom vore det kul att bygga en 
kopia av mitt eget hus, berättar han.
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 Numera finns flera nätsajter där vuxna legofans kan chatta med li-
kasinnade och visa upp sina finaste byggen. En av de populäraste är en 
amerikansk sajt som publicerar bilder på byggen och rapporterar om 
det senaste i legovärlden. Dessutom finns både svenska och utländska 
mässor där legoentusiaster från hela världen samlas. 
 Enligt företaget Lego är cirka fem procent av kunderna över 18 
år. För att tillmötesgå den växande målgruppen har företaget kommit 
med mer avancerade teman. Ett exempel är Lego Architecture som 
består av kända hus som Sears Tower i Chicago eller Burj Khalifa i 
Dubai, världens högsta byggnad.
 Men de riktigt skickliga byggarna vågar ta itu med mera kom-
plicerade byggen än så. Som Gabriel Bremler, 23-åringen som har 
byggt en nästan två meter hög modell av Turning Torso i Malmö. För 
honom har legobyggandet blivit mer än bara en hobby. – Det började 
med att jag byggde en modell av en tunnelbanevagn och ringde Stor-
stockholms Lokaltrafik (SL) för att höra om de ville använda det som 
utställningsobjekt. Det ville inte bara SL utan även ett företag som 
tillverkar vagnarna. Då gick det upp för mig att det fanns en potentiell 
marknad, säger Gabriel Bremler. 
 Sedan två år tillbaka försörjer han sig helt på sitt företag som byg-
ger legomodeller på beställning. Han har en åsikt om varför allt fler 
vuxna återupptäckt lego. – Jag tror att det handlar om att lego är 
ett kärt material som alla har en relation till. Sedan är det kul med 
utmaningen i materialets egenskaper; till skillnad från exempelvis 
lera eller keramik har lego en standardiserad form som är mycket 
mer begränsande, konstaterar Gabriel. – Jag skulle kanske inte gå så 
långt som att säga att det har en terapeutisk effekt, men det stimulerar 
skaparförmåga och fungerar som en naturlig vilopaus, ett tillfälle att 
slappna av, tillägger han. 

Källa: www.hd.se (6.1.2014) 

Att leva ekologiskt
 
Jag heter Elsa, är 32 år och har bott på den här gården sedan jag var 
liten. Jag pluggade visserligen till agronom en kort period i Uppsala, 
men hyrde ett rum utanför centrum. Jag har inte sovit många nätter i 
stan i mitt liv. Som barn var jag väldigt miljö- och djurintresserad. Jag 
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minns att jag tog med mig en dokumentär om hemska djurtransporter 
till skolan och fick min lärare att visa den för klassen. Redan då var 
jag engagerad – och försökte påverka.
 Mitt hem och min arbetsplats, Lovö prästgård, har varit ett certifie-
rat ekolantbruk sedan 1988. Ibland ses eko som något snobbigt, något 
som främst övre medelklassen har råd med. Jag vill att det ska vara 
för alla. På 1970- och 80-talen var fördomarna om ekolantbrukare, 
eller miljöpartister för den delen, många. Folk trodde att man skulle 
ha Fjällräven-jacka och bära näverstövlar. I dag är bilden mer nyan-
serad.
 På en ekologisk bondgård odlas foder till djuren på åkrarna. Göd-
sel från gårdens djur sprids ut på åkrarna och bidrar till att det så små-
ningom blir näring till djuren. Bekämpningsmedel används inte. Våra 
kor betar på åkrar och i naturliga betesmarker, där de också bidrar till 
att hålla kvar sällsynta växter. 
 En av de roligaste sakerna med att vara ekobonde är att få vara med 
i hela processen. Att ta ansvar för sina produkter, se dem växa och 
sedan möta kunderna. Jag mjölkar korna klockan sex på morgonen 
och klockan fem på eftermiddagen. Däremellan tar jag tag i saker som 
behöver göras och leker med min tvååring som ännu inte börjat på 
dagis. När han sover administrerar jag, mejlar, bloggar. Det är alltid 
något som ska göras, någon semester är det inte tal om. Vi tar också 
emot studiebesök av 16 skolklasser i veckan och besökare får följa 
verksamheten, hur man till exempel kör ut gödsel på åkrarna.
 Den ekologiska mjölken säljer vi mest till ett stort mejeri, men 
vi blir också uppsökta av privatpersoner som vill köpa mjölk, kött, 
ägg eller lammskinn. Kunderna söker sig hit av olika anledningar: en 
mejeriägare gör en uppskattad ost av vår mjölk, en man som tränar 
triathlon dricker mjölken för att få bättre träningsresultat, vissa al-
lergiker tål inte paketmjölk. Jag upplever att intresset har ökat, männ-
iskor är intresserade av småskalig djurhållning, vill veta att djuret de 
äter har haft det bra. Inte minst efter alla köttskandaler.

Källa: Tidningen Vi 8/2013
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Träff med Lasse Mårtensson

Lasse Mårtensson har slagit sig till ro. Musiken och konsten är fortfa-
rande ytterst viktiga i hans liv, och visst har han spelningar då och då, 
men den sympatiske gentlemannen som öppnar dörren till lägenheten 
vid Esboviken är inte längre på väg någonstans. Hade han valt helt 
fritt lite tidigare i livet kanske han öppnat dörren någonstans i Nya 
Zeeland. I Finland har han aldrig riktigt passat in. Det håller knappast 
hans fans med om. Få har väl som han förmått tolka det nationella, 
det vemodiga, kärva och samtidigt mjukt känslosamma i sin musik, 
som i t.ex. Stormskärs Maja.
 Utåt sett är Lasse Mårtensson en mycket framgångsrik man som 
lyckats med allt han företagit sig. Han var en skicklig reklamtecknare, 
han har skördat lagrar inom vitt skilda genrer inom musiken, han har 
stått på teaterscener med stor framgång och han har träffat mängder 
med intressanta människor under sin rastlösa kulturella livsvandring. 
I sin självbiografi beskriver han också en man som hela sitt liv brottats 
med dålig självkänsla och som är sin egen värsta kritiker. 
 Allt det bottnar, tror han, i hans mycket bestämda och kompro-
misslösa far. – Han sade aldrig någonsin något uppmuntrande om 
mig. Aldrig. Jag var fylld av skräck för honom så länge han levde. Elis 
Mårtensson var orgelvirtuos av den gamla patriarkaliska stammen 
och Sibelius-Akademins första professor i orgelspel. Mamma Eini var 
lyrisk sopran och sångpedagog. Hemmet var högklassiskt och strikt. 
Lasse beskriver hur de fyra barnen tenterades på musikteori vid mid-
dagsbordet.
 För att få ett ”riktigt” yrke utbildade han sig till reklamtecknare 
och jobbade i många år på reklamavdelningen på ett varuhus. Han 
blev också båtdesigner, och var en av de första i landet att bygga en 
glasfiberbåt. Han blev en hängiven seglare och skärgårdsvän, miljö-
debattör, pappa till fyra barn. Men framför allt blev han en av våra 
mest folkkära artister, vars vackra kompositioner och visor kommer 
att leva kvar som en del av vårt kulturarv. 

Källa: Svenskbygden 1/2012 

1.1d
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Villainbrott

Tjuvarna har vänt upp och ned på allt i barnrummet. I vardagsrum-
met ligger en bordslampa på golvet. Altandörren står öppen. Det är 
en tragisk syn som möter villaägarna som precis har kommit hem 
från semesterresan. Smycken är borta, liksom kontanter och klockor. 
Det är kaos.
 Villan som har haft inbrott blir sannolikt ytterligare en prick i sta-
tistiken över olösta ärenden. Det visar sig redan efter några minuter 
att chanserna för uppklarning är mycket små. Det finns inga spår av 
verktyg, inga fingeravtryck och ingen DNA. Dessutom har villaägarna 
gått runt i bostaden, vilket försvårar utredningen och bevisningen.
 Antalet bostadsinbrott har ökat markant det senaste decenniet 
och uppklarningen av inbrott är låg. Brottsplatsundersökaren Gun-
nel Forsberg är medveten om den låga uppklarningsprocenten. Enligt 
henne är ett av de största problemen att de som drabbas av bostads-
inbrott har svårt att redogöra för vilka saker som har blivit stulna. En 
stor del av de inbrott som faktiskt klaras upp får inte sitt genombrott 
på brottsplatsen, utan när stöldgodset påträffas. Inom polisen finns 
en stor databas över alla saker som har försvunnit. När en person 
påträffas med stöldgods kan polisen göra sökningar i databasen och 
matcha stöldgodset med inbrotten. Till exempel genom serienummer 
på kameran eller texter på smycken. 

Källa: www.dn.se (10.8.2014)
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 1.2 Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Fem kulturtips 

Opera    
Jag har knappt hämtat mig från premiären då publiken efter sista tak-
ten flög upp och skrek som galningar. Starkare känslor har jag aldrig 
sett på någon föreställning och definitivt inte i Sverige. Det är under-
bart att sopranen Nina Stemme som spelar Salome får detta jubel i 
sitt eget hemland. 

Källa: Dagens Nyheter 15.12.2013

a)  Mikä yllätti kirjoittajan, ja mikä saa kirjoittajan iloitsemaan Nina  
 Stemmen puolesta?  
 
Musik   
Det här är mästersångarnas spalt, ser jag, men för er som missade 
Bryn Terfel på Berwaldhallen förra veckoslutet finns det en liten tröst 
att få. Gå och köp skivan ”Homeward bound”. Det är inte Wagner, 
nej nej, utan folksånger, psalmer och musikalhittar. Ni känner igen 
varenda en!

Källa: Dagens Nyheter 15.12.2013

b)  Keitä kirjoittaja kehottaa ostamaan levyn ja miksi?

Fackbok   
Det här är en bok om människor med ovanligt hög intelligens. Eller 
ska vi säga, högt resultat på de tester som mäter intelligenskvot. För-
fattaren Linda Leopold, som själv tillhör den gruppen, har intervjuat 
sådana personer. Hon upptäcker att många känner sig väldigt udda och 
utanför. Boken genomsyras av tanken på att alla ska få komma till sin 
rätt, oavsett begåvning.

Källa: Dagens Nyheter 15.12.2013

c)  Keitä kirjaa varten on haastateltu, ja millaisiksi ryhmän ihmisiä  
 kuvataan?     (forts. på sida 12)



När som helst är en bra testund

 1.  Vad konstateras det om tedrickande?   
  A  Te kan användas som medicin
  B  Te lockar till trevlig samvaro
  C  Te har en uppiggande verkan

 2.  Vad är kännetecknande för ett kvalitetste enligt texten? 
  A  Det säljs endast i tebutiker
  B  Det är ofta te med hela blad
  C  Det är industriellt producerat 

 3.  Vad är typiskt för ett påste?   
  A  Det saknar teets välgörande egenskaper 
  B  Det innehåller främmande och onyttiga ämnen
  C  Det är smaklöst men bra för hälsan

 4.  Vad berättar Lindgren om sin tebutik?   
  A  Det var tidskrävande att få en etablerad köparkrets
  B  Butikens popularitet har överträffat alla förväntningar
  C  Verksamheten är lönsam tack vare kunder som köper  
   stora mängder

 5.  Vad sägs om finländarnas tedrickande?  
  A  De anser att tesederna är ointressanta
  B   De saknar kännedom om hur te borde drickas
  C  De njuter av te och lagar sitt te på sina egna villkor

 6.  Hur beskrivs finländarnas smak för te?  
  A  De vill gärna ha säsongsmaker
  B  De föredrar hälsosamma tesorter 
  C  De håller sig till traditionella sorter

1.1a
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Aldrig för gammal för lego

 7.  Vilket var det avgörande steget till Evas legointresse som   
 vuxen? 
  A  När hennes barn lekte med lego
  B  När hon fick ett reklamblad under ett evenemang
  C  När hon förstod att hon kan bygga lego själv

 8.  Vad säger Stefan Holm om sitt legointresse?  
  A  Hans intresse slocknade på grund av press i de tidiga   
   tonåren
  B  Han fascinerades av något han såg
  C  Han hade länge samlat på legogubbar

 9.  Hur använder Stefan lego?  
  A  Han planerar sitt blivande hem med hjälp av legoklossar
  B  Han använder färdiga byggnader som modell
  C  Han skapar originella legokonstruktioner

10.  Vilken funktion har webbsidor för legofans?  
  A  De får aktuell information där 
  B  De kan stämma träff där
  C  De tävlar om de bästa uppfinningarna där

11.  På vilket sätt har företaget Lego uppmärksammat de vuxna   
 konsumenterna?  
  A  De satsar på större legosatser
  B  De har världens mest besökta byggnader i sitt sortiment 
  C  De säljer mera krävande serier

12.  Vad var början till Gabriel Bremlers karriär med lego?  
  A  Han tog modell från utlandet
  B  Han fick ett jobb i branschen
  C  Han hittade samarbetsparter

1.1b
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1.1c

13.  Av vilken anledning är allt fler vuxna intresserade av lego,   
 enligt Gabriel Bremler? 
  A  De får testa sin kreativitet 
  B  De vill återuppleva barndomens lekar
  C  De vill helt enkelt ha roligt

Att leva ekologiskt

14.  Vad berättar Elsa om sin livsstil?   
  A  Hon trivs både i stan och på landet
  B  Hon har aktiverat sig i politiken 
  C  Hon har ägnat sig åt gröna värden

15.  Vilken uppfattning hade man tidigare om ekomänniskor?  
  A  De var politiskt verksamma 
  B  De hade höga inkomster
  C  De såg lika ut

16.  Vad konstateras det om ekologiska bondgårdar?   
  A  De är en del av naturens kretslopp  
  B  De tillåter inga hjälpmedel i odlingen
  C  De utgör den enda livsmiljön för ovanliga arter

17.  Vad präglar Elsas liv på bondgården?  
  A  Det är en lantlig idyll
  B  Det är fyllt av varierande arbetsuppgifter
  C  Nätsurfande är hennes enda kontakt med yttervärlden

18.  Hur beskriver Elsa sin kundkrets?   
  A  De är nyfikna på ekodjurens föda
  B  De är både företag och privatpersoner  
  C  De konsumerar mycket mjölk 
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Träff med Lasse Mårtensson

19.  Vad berättas det om Lasse Mårtenssons konstnärskap?
  A  Han är ett större namn ute i världen än i hemlandet
  B  Han är alltjämt hårt engagerad som musiker
  C  Han har på ett unikt sätt lyckats fånga det finländska

20.  På vilket sätt framställer han själv sin karriär?
  A  Det har gått bra men trots det har han tvivlat på sin egen  
   förmåga 
  B  Han har satsat på en gedigen musikalisk utbildning
  C  Den har varit fylld med såväl med- som motgångar

21.  Hur beskrivs hans barndomshem?
  A  Det var ett typiskt hem för den tiden
  B  Hans föräldrar var mycket frånvarande 
  C  Hemmet präglades av stränghet och rädsla

22.  Vilken av följande beskrivningar passar bäst in på Mårtensson?
  A  Han är en man som gått sina egna vägar
  B  Han har varit en riktig mångsysslare
  C  Han har trivts bäst ensam

Villainbrott

23.  Vad konstateras det om tjuvarna?   
  A  De hade planerat stölden dåligt 
  B  De stal de dyrbaraste sakerna
  C  De åstadkom oreda i hemmet  

24.  Varför är det svårt att klara upp detta villainbrott?   
  A  Undersökningen skedde för sent
  B  Familjen har städat upp efter inbrottet
  C  Tjuvarna lämnade inga ledtrådar efter sig  

25.  Vilken orsak ligger bakom den dåliga uppklarningsprocenten? 
   A  Den stora mängden föremål i hemmen
  B  Bristen på bra beskrivning av föremålen  
  C  Det ineffektiva utnyttjandet av databasen
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Roman  
Romanen ”Jungfrustenen” bjuder på fordon och fart mera än en James 
Bond-film. Vissa kapitel gör mig riktigt åksjuk. Romanen har sålts till 
fem länder redan innan den kommit ut. En vågad satsning, eftersom 
den förutsätter att en massa läsare ska ha lika roligt som författaren 
för att köpa boken. Det har inte jag.

Källor: Dagens Nyheter 8.12.2013; www.sydsvenskan.se (25.1.2014)

d) Mitä kirjan sisällöstä kerrotaan, ja mitä kirjan suosio edellyttää? 
  
 
Måleri      
Lika lite som man kan bedöma en film utgående från några stillbilder, 
kan man se Nanna Susis målningar på en datorskärm eller i en bok. 
Nanna Susis målningar måste upplevas fysiskt på en utställning, från 
doften av färsk oljefärg till verkens storlek och ljusets reflektioner. 
Men gestalterna i målningarna är rätt mekaniskt utförda. Jag kan kän-
na mig utestängd av en viss innehållslöshet hos gestalterna. Stundvis 
ser jag endast stora mängder färg lagd i olika riktningar.

Källa: www.hbl.fi (3.11.2014)

e)  Minkä viestin kirjoittaja antaa Nanna Suden taiteesta kiinnostu- 
     neille, ja miksi kirjoittaja kritisoi maalauksia?



Nyheter

Nya möbler

Polisen kallades till ett ovanligt bråk i 

__26__ natten mot fredag. Men det blev 

ett annat slut __27__ det brukar. Från en 

bostad hade __28__ hört bankanden och 

skrik. Deras larm kom 0.56 till polisen.

 Polispatrullen som kom till __29__ 

kunde snart återvända till polisstationen  

__30__ förklaringen till oväsendet var 

något annorlunda: Bankandet kom från 

montering av möbler och skriken kom 

från ett nattvaket barn, som  __31__.

Källa: www.expressen.se (9.11.2013)

26. A  hemma
 B  ett hem
 C  hemmet

27. A  än
 B  som
 C  då

28. A granne 
 B  en granne
 C  grannar

29. A plats
 B  en plats
 C  platsen

30. A  eftersom
 B  om
 C  medan

31. A  ville inte sova
 B  inte ville sova
 C  sov inte

2  ORD OCH STRUKTURER

Läs texterna nedan och välj på varje punkt (26–49) det alternativ som 
bäst passar in i sammanhanget. Markera dina svar med blyertspenna 
på den optiska svarsblanketten.
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2.1



Ung kärlek

När tioårige Edvin tog __32__ från Vasa 

till Umeå __33__ träffade han en tjej. Han 

kan inte sluta tänka på __34__. ”Hon har 

långt ljust hår och en blomma i håret. Kan 

ni hjälpa mig att hitta Elin”, vädjar Edvin 

i Vasabladet. __35__ den 19 juli som 

Edvin tillsammans med __36__ familj 

reste hem till Sverige med Vasabåten.  

__37__ resan ordnades en tipsrunda 

och där träffade han Elin. ”Hon var så 

vacker  __38__. Hon kändes speciell för 

mig. Jag tänker på tjejen __39__ morgon 

och kväll”, säger Edvin. ”Elin, om du 

kommer ihåg mig – __40__ av dig!”

Källa: Västerbottens-Kuriren 6.1.2014

32. A  färja
 B  färjor
 C  färjan

33. A  i sommar
 B  nästa sommar
 C  i somras

34. A  honom
 B  henne
 C  den

35. A  Det var
 B  Den var
 C  Då var

36. A hans
 B  sin
 C  deras

37. A  I 
 B  På
 C  För

38. A  i någon mån
 B  i högsta grad
 C  på något sätt

39. A  vart
 B  varje
 C  var och en

40. A  ring
 B  hör
 C  sms:a
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Kurragömma

Mannen hade klätt av sig __41__ och 

sedan gömt sig i en tvättmaskin __42__ 

överraska flickvännen när hon kom hem. 

I stället fick han __43__ av polis. Det var 

på lördagen som den pinsamma __44__ 

inträffade. 

 – Det var bara en lek som gick __45__, 

säger kommissarie Gleeson. Jag tror man 

kan säga att den unge herrn __46__ en 

del. Efter hjälp från brandkår, polis och 

sjukvårdspersonal – och en rejäl __47__ 

olja kunde den nakne mannen klämma 

sig ur tvättmaskinen. Räddningsinsatsen  

__48__ en dryg halvtimme.

 En liknande incident inträffade 

tidigare, när en 11-årig flicka fastnade 

i en tvättmaskin efter att __49__ 

kurragömma.

Källa: www.expressen.se (6.1.2014)

41. A  naken
 B  naket
 C  nakna

42. A  för att
 B  genom att
 C med att

43. A  räddas
 B  bli rädd
 C  bli räddade

44. A  berättelsen
 B  historien
 C  skildringen

45. A  fel
 B  vilse
 C  undan

46. A  skämdes 
 B  skämtade
 C  skällde

47. A  antal
 B  mängd
 C  mått

48. A  skedde
 B  tog
   C  hände

49. A  lekte
 B  har lekt
 C  ha lekt
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2.2 Komplettera replikerna i samtalet på naturlig svenska med hjälp av 
tipsen på finska. Skriv dina svar med tydlig handstil på sida B av 
svarsblanketten för språkproven. Skriv dem i nummerföljd under var-
andra.

Du är som utbyteselev i Malmö och hamnar i följande situationer där.

På stan

– Hej, jag undrar 1) _______________? (missä voi syödä lounasta  

 halvalla?)         

– Gå bara rakt fram så kommer du till torget. Där finns restaurang  

 Matbaren.

– 2) ______________________? (Saako siellä italialaista ruokaa?)

– Ja, Matbaren har mycket att välja på.

– Tack! 3) ___________________? (Tiedätkö, mistä löydän pankki- 

 automaatin?)

– Ja, det finns en bredvid Matbaren.

På tåget

– God morgon, får jag se allas resebiljetter, tack!

– Jag har tyvärr ingen biljett. Jag hoppade på tåget under promena- 

 den 4) _________________. (koska alkoi sataa ja kastuin.)

– Då måste du betala kontrollavgiften.

– 5) ______________________. (Valitettavasti unohdin kuukausi- 

 korttini kotiin.)

– Ok, jag tror på dig.

– Tack så mycket. 6) _________________________. (Olen huolel- 

 lisempi ensi kerralla, kun käytän julkisia.)
                        



Vid biljettförsäljningsdisken

– Hej, jag skulle vilja köpa 7) ___________________. (kaksi lippua 

  illan näytökseen.)

– Var vill ni sitta?

– 8) ____________________________. (Lähellä näyttämöä, että  

 näemme kaiken mahdollisimman hyvin.)   

– Ja, det förstår jag. Vad säger du om rad 3?

– Det är bra. 

– Det blir 42 euro.

– Här, var så god. 

17



18

  A.

  B.

3  SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING

Kirjoita kaksi tekstiä ruotsiksi samalle konseptipaperille. Valitse 
toinen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitse-
miesi tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se 
tekstin loppuun.

Kirjoitustehtävän pituus: 50–70 sanaa
Tehtävän pisteitys: 33−0 pistettä 

3.1 Olet vaellusretkellä Pohjois-Norjassa. Kuvaile näkemääsi 
 luontoa blogissasi.

 TAI

3.2 Olet käynyt urheilutapahtumassa. Kuvaile tapahtuman tunnelmaa 
  blogissasi.
 

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

3.3  Televisiossa alkaa ohjelma, jossa valitaan Suomen paras 
  paikkakunta. Kerro, mikä on suosikkipaikkakuntasi, ja perus- 
 tele mielipiteesi. Lähetä ehdotuksesi ohjelman toimitukseen.

 TAI

3.4 Netissä käydään keskustelua Suomen vuodenajoista. Toiset 
  eivät pidä talvesta ja lumesta, kun taas toiset iloitsevat 
  vaihtelevista vuodenajoista. Mitä mieltä itse olet? Kirjoita 
  mielipiteesi perusteluineen netin keskustelupalstalle. 



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–e  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    24  x  1/0 p. |  x 1 24 p. 3

2.2    8  x  2–0 p. |  x 1 16 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.


