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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.

På resande fot

Hela min barndom drömde jag om att få åka flyg. Jag såg snett på 
mina kompisar, eftersom deras familjer kunde tillbringa sportlovet 
på Teneriffa och sommaren i Grekland. Hemma hos oss kom sådant 
inte på fråga. Åkte vi på semester var det undantagslöst med bil. Jag 
misstänker fortfarande att det handlade mer om princip än om eko-
nomisk nödvändighet.
 Inte för att det var något fel på bilsemestrarna. Hellre bilresa än 
ingen resa alls. Men pappas försök med att vara husvagnsägare en 
sommar gillade jag inte. I östra Finland ösregnade det och lägerplat-
serna var en enda lervälling. Eftersom mamma lyckligtvis var av 
samma åsikt som jag riktade sig resorna efter det västerut, och vi 
övernattade på hotell.
 Vi kom aldrig längre än till Danmark, men från barnets synpunkt 
kändes det längre, mycket längre bort än i dag. För att komma till 
Legoland måste man övernatta på minst två hotell och äta magen så 
mätt vid frukostbuffén att man inte började gnälla efter mat förrän på 
kvällen.
 Mina barn har däremot rest med flyg ända sedan de var små. De 
var bara några månader gamla då de flög för första gången. Barnen 
har vanligen velat resa till världens metropoler. Eiffeltornet och Bran-
denburger Tor har de redan sett, och så småningom blir det dags för 
frihetsgudinnan. Också Big Ben lockar. Därför gjorde det så gott att i 
sommar för omväxlings skull resa runt i Finland. Vår rutt sträckte sig 
via folkmusikfestivalen i Kaustby till Saariselkä och därifrån tillbaka 
till Helsingfors genom östra Finland. På tillbakavägen övernattade vi 
hos släkten i Idensalmi, så som man gjorde förr i tiden.
 Bilresan var inte heller alls lika påfrestande som jag hade varit 
rädd för. Jämfört med en gammal Saab utan luftkonditionering är en 
modern medelklassfamiljebil ett lyxfordon som ljudlöst glider fram 
på motorvägen: rymlig, vältempererad och behagligt tyst. Bröderna 
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tittade dessutom åt olika håll; sjuåringen framåt och treåringen bakåt. 
Jag har en känsla av att familjefriden upprätthölls betydligt bättre 
än under barndomens Danmarksresor. Ibland tog vi en vilopaus vid 
någon vacker sjöstrand och fortsatte sedan att räkna bilmärken som 
passerade på vägen. Det kändes som världen inte förändrats alls – 
bara min egen position i livet var annorlunda. Nu var det jag som var 
pappa och körde. 
 Det var midnatt och vi befann oss norr om polcirkeln. Himlen var 
lika ljus som på dagen och full av färger vi inte sett förut. Riksfyran 
rullade förbi under oss och vi var helt ensamma. Stunden var magisk 
– så ofattbart fin att jag helt glömde bort trivialiteter som hastighets-
begränsningar. Vi stötte bara på en enda bil utöver vår egen den här 
tiden på dygnet i centrum av Sodankylä. Och ja, det var förstås en 
polisbil.                 
        Källa: www.hbl.fi, Juha Itkonen (24.7.2012)

Släpp loss med lunchdisco!

Känns vardagen på jobbet trist och är inspirationen borta? Prova att 
kombinera lunchen med en stunds intensiv discodans. Fenomenet 
lunchdisco sprider sig nu över Sverige och världen. 
 Klockan är 12. Medan gästerna strömmar in och hänger av sig 
jackorna greppar John Areblad mikrofonen för att hälsa välkommen 
och förklara reglerna. De är enkla: Om du är på lunchdisco för första 
gången måste du dansa. Är du här för andra, tredje eller fjärde gången 
så måste du – dansa. Mycket mer behöver inte förklaras innan dj:n 
snurrar igång första låten. De modigaste faller genast in i rytmen med 
stora rörelser medan vi andra först står och gungar lite försiktigt. Men 
snart släpper även vi blygseln och dras med. Fler och fler gäster kom-
mer och efter en stund är cafélokalen full av svängiga rörelser och 
viftande armar som rör sig i högst personliga dansstilar. 
 Den enda skillnaden mot en dansklubb på kvällstid är klädstilen. 
Och drickandet förstås. – Här dricks det på sin höjd en kopp kaffe. 
Drogen har man ju själv. Det frigörs en massa endorfiner när man 
dansar, något som man sedan kan ha nytta av hela dagen, konstate-
rar Angelica Ivanetti som har sitt första besök på lunchdisco i dag. 
Hon jobbar på några minuters promenad bort. När hennes kompis 
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Lisa ringde på förmiddagen och ville få med henne hit var hon först 
tveksam. Angelica håller på att skriva en utvärdering som måste vara 
färdig under eftermiddagen. Men till slut lät hon sig övertalas. Det 
är hon glad för. – När jag kommer tillbaka efter det här kommer det 
att gå mycket bättre att skriva, utbrister Angelica. Hon brukar ta vara 
på varje tillfälle till dans, såväl ute på klubbar som på hemmafester. 
Nästa gång ska hon försöka få med sig sina kolleger, och kanske sin 
chef. – Tänk att få byta roller för en stund och kanske se sin chef rocka 
loss till klubbmusik. Det vore något, säger Angelica.
 Konceptet lunchdisco startade i Stockholm i juni 2010. Första 
gången kom bara fjorton gäster. Det dröjde inte länge förrän ryktet 
och intresset spred sig som en löpeld och attraherade långt fler männ-
iskor än man någonsin kunnat tro. Foton och filmer från evenemangen 
sprids via sociala medier. Det finns inga fastställda krav på vare sig 
verksamheten eller arrangören, och ingen drar någon ekonomisk nytta. 
Lunchdisco presenteras som ”din viktigaste businesslunch”. Genom 
att dansa på lunchen får man nya krafter för att jobba lika effektivt 
efter som före lunchen. På discot träffas människor som till vardags 
inte rör sig i samma sociala och yrkesmässiga kretsar. Lunchdisco i 
Stockholm har stegvis bytt till allt större lokaler, samtidigt som folk 
hört av sig från andra orter och länder för att starta lokala lunchdiscon. 
          

  Källor: www.suntliv.nu (5.3.2012); www.dik.se (30.12.2011)

Det nappar i stan!

Medan fågelfantasterna försöker ”bonga” så många fågelarter som 
möjligt är den senaste flugan bland fritidsfiskare att ”fonga” så många 
fiskarter som möjligt. Och visst finns det mer än löja, mört och spigg 
att upptäcka i vattnet utanför Helsingfors. – Fenomenet ”fiskefong-
ande” är ytterligare en form av fritidsfiske, men det är inte så värst 
utbrett ännu, säger stadens fiskechef. Han har inget emot ”fongandet” 
i sig. Enligt honom erbjuder Helsingforsregionen fantastiska möjlig-
heter för den som vill fånga fisk, och fiskbeståndet mår väl i området.
 Fiskechefens personliga favorit när det gäller mete, är abborre. – I 
vassen kring Granö brukar jag sitta och meta. Gammaldags maskmete 
är det bästa. Det är avstressande och dessutom får man en utsökt mål-
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tid på köpet. Och som barn brukade jag meta på samma ställe där jag 
nu jobbar, så cirkeln är så att säga sluten.
 Vad beror det på att färre stadsbarn i dag verkar syssla med mete? 
– Förr fanns det inte så mycket annat att göra så då tog man sitt metspö 
och gick ut en stund. I dag sitter ungarna mer framför datorn. Å andra 
sidan kan man säga att de som metar i dag är mycket medvetna om 
vilka redskap man behöver. De väljer olika bete beroende på om de 
vill ha gös eller strömming. Förr fick man vad man fick.  
 – Det är folk mellan himmel och jord som metar, allt från pen-
sionärer som vill dra upp gratis mat till människor som främst är ute 
efter upplevelser. Jag har till exempel en gammal bekant som en gång 
i veckan vill ha garanterat färsk fisk, berättar fiskechefen.
               
   Källa: www.hbl.fi, Sommar-bilaga (26.5.2012)

Kampen mot klockan tar över allt mer

Forskning visar att lågkonjunkturer minskar de allmänna stressnivåer-
na i samhället. Men för enskilda personer som sägs upp från sitt jobb 
ser situationen annorlunda ut, liksom för de anställda som arbetar på 
företag med omorganiseringar och nedskärningar. – Arbetslöshet kan 
vara en stor personlig katastrof och även de som är kvar på arbets-
platsen efter att företaget minskat sin personal verkar må sämre. De 
känner sig alltjämt oroliga och deras hälsa blir lidande, men föränd-
ringarna kan också ha skapat dålig stämning mellan kolleger, säger 
Hugo Westerlund, professor vid Stockholms universitet. 
 Arbetslivet ser väldigt annorlunda ut i dag jämfört med hur det var 
för femtio år sedan. Det gör det svårt att jämföra hur stressnivåerna 
i samhället har förändrats över tid. Men i takt med att servicesektorn 
växer jobbar vi allt mer med människor. Många har skiftarbeten och 
på många ställs det stora förväntningar. Alla dessa faktorer tenderar 
att öka känslan av tidspress, eftersom man inte hinner göra allt man 
borde. Professor Westerlund nämner två orsaker till stress. För det 
första finns det psykosociala orsaker. Till exempel leder arbeten som 
involverar fler kontakter med människor och mindre arbete med pro-
dukter till en förhöjd risk att drabbas av stress. För det andra finns det 
biologiska orsaker, till exempel onaturlig dygnsrytm på grund av att 
man arbetar i skift.
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 Den svenska artisten Charlotte Perrelli blev sjuk av stress. Det var 
efter Eurovision Song Contest 2008, när hon kom hem till Stockholm 
och allt lugnade ner sig, som den stora smällen kom. Hon fick en 
kraftig huvudvärk som vägrade ge med sig, och en dag svimmade hon 
när hon var på stan. Hon var totalt förlamad och hon orkade knappt 
ta sig upp ur sängen. Hon lyckades laga frukost till barnen och sedan 
somnade hon vid köksbordet. Som tur var hjälpte hennes syster henne.
 Och vad har Charlotte lärt sig? Hon berättar själv: – Att säga nej. 
Förut visste jag inte ens hur man gjorde, jag tackade ja till vartenda 
jobb bara för att det var så kul. Så nu väljer jag stenhårt vad jag gör! 
Jag ställer exempelvis aldrig upp i lekprogram i tv. Ja, jag lyssnar 
mycket mer på min kropp nu. När jag börjar bli glömsk och inget 
är kul längre, och när det känns som om jag bara springer runt och 
släcker bränder utan att kunna landa i mig själv, då vet jag att jag 
måste ta det lugnare ett tag.
 Charlotte är bara ett exempel bland många. Det är ett allmänt pro-
blem att arbete och fritid allt mer kommit att flyta samman. Genom 
att arbetsgivaren förser sina anställda med modern teknik blir det allt 
enklare för den anställde att sköta delar av jobbet också efter arbetstid. 
Nu vill man förändra arbetsskyddslagstiftningen i Tyskland så att en 
anställd inte ska behöva svara på e-post efter arbetstidens slut. Vissa 
psykologer hävdar dock att alla inte blir stressade av att ständigt vara 
nåbara. Problem blir det först om arbetsgivaren utnyttjar detta på hel-
ger och sena kvällar.
   Källor: www.svd.se (16.4.2012); www.dn.se (13.6.2012); 

               www.mabra.com (20.8.2012)
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Sex djurarter

Mördarsnigel
Mördarsnigeln har varit en av de största plågorna i trädgårdar de se-
naste åren. Den kallas mördarsnigel för att den är så otroligt glupsk 
och gillar det mesta som växer i våra trädgårdar. Den är speciellt för-
tjust i växter med stark doft. Mördarsnigeln hör hemma i Spanien och 
Portugal men kom till Sverige 1975. I sitt hemland har mördarsnigeln 
naturliga fiender och det varma klimatet gör att den inte kan föröka sig 
så snabbt. Mördarsnigeln är slemmigare än den vanliga skogssnigeln, 
så djuren hos oss tycker inte att mördarsniglar smakar så gott. 
        
   Källa: www.mordarsnigel.com (2.10.2008)

Brunråtta
Brunråttan finns nästan överallt på jorden. Den kommer ursprungli-
gen från Östasien och den trivs i närheten av bebyggelse och männ-
iskor. Den har ett stort behov av dricksvatten och är en mycket vanlig 
invånare i alla våra större tätorters avloppssystem. Där lever den av 
allt som kommer seglande med avloppsvattnet. Den använder material 
av papper för att bygga bo på torrare platser. 
        

     Källa: www.nomor.se (20.6.2012)

Mårdhund
Mårdhunden är ett hunddjur som härstammar från Asien. Den inför-
des i de europeiska delarna av Sovjetunionen för att öka pälsproduk-
tionen i naturen. Sedan dess har den koloniserat Europa. Arten är i 
dag fast etablerad i bland annat Finland. Mårdhunden har haft stora 
negativa följder för de inhemska arterna i Europa. Mest utsatta är 
rävar och fåglar i våtmarksområden. Den kan dessutom sprida farliga 
sjukdomar och parasiter såsom rabies och mask. 
       

    Källa: www.jagareforbundet.se (18.11.2009)
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Bisam 
Bisam är en ganska ny art i Sverige och därför är det få som vet någon-
ting om den. Eftersom bisam är ett främmande inslag i vår djurvärld 
och vi med stor sannolikhet kan räkna med att den kommer att bli ännu 
vanligare behövs mer kunskap om hur den påverkar växt- och djurli-
vet. Det är ändå knappast troligt att bisam blir ett allvarligt skadedjur 
hos oss.       
         Källa: www.jagareforbundet.se (3.5.2012)

Signalkräfta
Signalkräftan är en introducerad art från Nordamerika. På grund av 
olaglig spridning av signalkräfta har kräftpesten spritt sig dramatiskt 
de senaste åren. Signalkräftan är alltid smittbärare men drabbas säl-
lan själv av kräftpest. Kräftpest kan också spridas på annat sätt, bland 
annat via våta fiskeredskap. 
           Källa: www.havochvatten.se (16.1.2012)

Storskarv
Storskarven är ett problem i vår skärgård där den orsakar skador för 
fisket. Näten skadas då skarven dyker genom dem eller äter fisk ur 
näten. Skarvarna skadar fisken i näten så att fångsten inte går att sälja. 
Skarven anses också skrämma bort fisken. De som fiskar har upplevt 
att fisken minskat och de skyller åtminstone delvis på storskarvarna. 
Sommartid är problemen störst i närheten av skarvkolonierna. På hös-
ten är problemen utbredda över större områden. 

               Källa: www.rktl.fi (2.2.2010)



På resande fot

 1.  Vad minns Juha Itkonen från sin barndoms semestrar?
  A  Han hade sällan möjlighet att flyga
  B  Hans familj hade ont om pengar
  C  Han var avundsjuk på sina kamrater 

 2.  Vad berättar Juha vidare om semestrarna?
  A  Modern avgjorde vart familjen skulle resa
  B  Resorna var i regel kortvariga 
  C  Hotellinkvarteringen var en lyx

 3.  Vilket var det främsta syftet med förra sommarens    
 semesterresa?
  A  Se det egna landet 
  B  Delta i kulturevenemang
  C  Träffa släktingar

 4.  Vilka iakttagelser gjorde Juha under resan?
  A  Antalet nya bilar var större än i hans barndom
  B  Barnen hade annan sysselsättning i bilen än vad han hade  
   haft
  C  Det mesta var som under hans barndom 

 5.  Vad hände Juha vid polcirkeln?
  A  Han körde för fort 
  B  Han fick betala böter
  C  Han stoppades av polisen

Släpp loss med lunchdisco!

 6.  Hur kommer man igång med dansen på lunchdisco?
  A  Dansledaren ser till att alla dansar  
  B  Man lockas småningom med av musiken 
  C  De som varit med förr bjuder upp nykomlingar
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 7.  Vad är karaktäristiskt för lunchdisco?
  A  Man förväntas följa en viss klädkod
  B  Man utvecklar ny energi 
  C  Man får ofta nya vänner

 8.  Vad får vi veta om Angelicas första besök på lunchdiscot?
  A  Hon kände sig för blyg för att delta i dansen
  B  Hon lockades med av sina arbetskamrater 
  C  Hon blev positivt överraskad 

 9.  Vad är idén bakom lunchdisco?
  A  Det kan ordnas av vem som helst 
  B   Det bjuds på mat till medryckande musik
  C  Det är ett alternativt sätt att hålla möten

10.  Hur marknadsförs lunchdisco?
  A  Via nätverk 
  B  Via arbetsgivare
  C  Via annonsering

Det nappar i stan!

11.  Vad betyder ”fonga” egentligen?
  A  Att man drar upp olika fisksorter 
  B  Att man iakttar fiskarnas liv
  C  Att man vårdar fiskevattnen

12.  Varför metar fiskechefen?
  A  Han vill uppleva barndomsminnen på nytt
  B  Han är ute efter avkopplande upplevelser 
  C  Han ser metandet som en del av sitt jobb

13.  Vad berättar fiskechefen om dagens mete?
  A  Det är mer specialiserat 
  B  Det är en sällsynt sysselsättning
  C  Det är en hobby för äldre människor
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Kampen mot klockan tar över allt mer

14.  Vilken följd kan dåliga ekonomiska tider få för arbetstagare?
  A  De som blir kvar på jobbet får en ännu högre   
   arbetsbelastning
  B  Det uppstår spända förhållanden mellan arbetskamrater 
  C  Man känner medlidande med de arbetslösa

15.  Hur har arbetslivet förändrats under årtiondena? 
  A  Nuförtiden jobbar flera människor nästan dygnet runt
  B  Dagens jobb sker ofta i grupp och man bär gemensamt  
   ansvar
  C  I dag ska människor klara av ansträngande situationer i  
   arbetet 

16.  Vem har en förhöjd risk att utsätta sig för stress?
  A  Den som har mycket växelverkan i sitt arbete 
  B  Den som jobbar med tillverkning 
  C Den som har ett rörigt liv

17.  Hur tog Charlotte Perrellis stress sig uttryck?
  A  Hon hade smärtor i kroppen
  B  Hon led av sömnproblem
  C  Hon drabbades av kraftlöshet

18.  Hur lever Charlotte i dag?
  A  Hon har börjat röra på sig mera
  B  Hon väljer vad hon ställer upp på
  C  Hon undviker att synas på tv

19.  Vad föreslår man i Tyskland?
  A De anställda ska få bättre hjälpmedel i sitt arbete
  B  De anställda ska beredas mera ledig tid
  C  De anställdas fritid ska fredas från arbete
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Sex djurarter

20.  Vad sägs om mördarsnigeln?
  A  Den gillar kallt klimat
  B  Den är oätbar
  C  Den har god aptit 

21.  Vad är utmärkande för brunråttor?
  A  De håller till på fuktiga platser 
  B  De vandrar långa sträckor till lands
  C  De har svårt att hålla sig på vattenytan

22.  Vad sägs om mårdhundarna?
  A  De har direkt kontakt med rävar i naturen
  B  De är efterfrågade djur inom pälsindustrin
  C  De utgör ett hot mot den ursprungliga faunan 

23.  Varför behövs det mera information om bisam?
  A  Den är rätt obekant för de flesta 
  B  Den är en stor skadegörare 
  C De har förökat sig kraftigt på sistone

24.  Vad sägs det om kräftpesten?
  A  Den är skadlig för signalkräftans hälsa
  B Olagligt kräftfiske förvärrar förekomsten av kräftpest
  C  Den ökar genom att man planterar ut signalkräftor 

25.  Vilka problem förorsakar storskarven?
  A Den skadar yrkesfiskarnas arbetsredskap 
  B  Den lämnar för lite livsrum för fiskar
  C  Den äter upp hela fiskefångsten 
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Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Musiknyheter

Madonna
– Ledsen, men hennes karriär är över, säger Elton John. Madonna har 
varit på världsturné i början av juli, med en show som fått minst sagt 
svalt mottagande världen över. Elton John har en teori om varför: 
– Om Madonna hade haft något förnuft skulle hon ha hållit sig borta 
från dansgrejerna och nöjt sig med att göra strålande skivor. Men icke. 
Hon var tvungen att försöka bevisa vad hon går för. 

                   Källa: www. dn.se/kultur (9.8.2012)  

a) Mitä mieltä Madonnan kiertueesta oltiin, ja mitä positiivista Elton
  John sanoo Madonnasta?

Bruce Springsteen
I rättvisans namn måste man konstatera att Bruce Springsteen är 
och förblir ett proffs som nästan alltid levererar. Och lite till. Han 
ser ut som en rejäl hantverkare med uppkavlade skjortärmar men 
han vet precis hur man hanterar en liten grupp på, som denna kväll, 
66 000 mer eller mindre frälsta själar. Han vet hur man beter sig för 
att på samma gång framstå som den ouppnåeliga världsstjärnan och 
den hyggliga grannen. Vilket ju är en ganska oslagbar kombination i 
rock’n’roll-sammanhang.
    Källa: /www.svd.se/kultur/ (9.8.2012)

b) Mistä syistä Bruce Springsteen vaikuttaa samanaikaisesti maail-
 mantähdeltä ja naapurinpojalta?
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In Flames
In Flames är en institution inom den svenska hårdrocken. Även en 
rutinspelning är ofta en unik företeelse och till och med på den säm-
sta av dagar överträffar gänget konkurrenterna. Att In Flames gjorde 
ett svagt framträdande på Sonisphere i somras var förvånande men 
visade även på mänsklighet. 
     Källa: www.gaffa.se (19.11.2011)

c) Mitä toimittaja toteaa In Flamesin tasosta yleensä, ja mikä yllätti 
 Sonispheren keikassa?  

Papa Dee
Fyra år har passerat sedan Papa Dee släppte sitt senaste album. Det 
har, som de flesta vet, hänt en del sen sist. Reggaeveteranens väldigt 
omskrivna, i hans egna ögon felaktiga, dom för misshandel har satt 
sina spår och gjort hans nionde album samhällskritiskt. Den som und-
rar om Papa Dee eventuellt har någon roll i det hela hittar inget svar i 
albumet ”Fall from grace”. 
     Källa: www.dn.se (20.6.2012)

d) Mitä albumijulkaisuiden välissä tapahtui, ja miten artisti kommen-
 toi asiaa?

The Cure
The Cure äntrar Hultsfredsscenen vid ettiden på natten. Robert Smith, 
sångaren med popvärldens mest brandfarliga frisyr (hårspray!), dan-
sar på scenen som en mjuk trasdocka och sjunger med kristallklar 
stämma. Då, inte ens halvvägs in i The Cures enda Sverigespelning, 
försvinner ljudet. Det blev alldeles tyst. Men efter mer än 30 år som 
band är det få saker som kan skaka The Cure. Dessutom har de ju två 
timmar av oavbruten musik kvar att spela. Och efter några minuter 
kommer de tillbaka, starkt. När Robert Smith frågar om han hörs igen, 
och får respons, säger han med ett brett leende, ”Åh, synd.” 
               

     Källa: www.svd.se (16.6.2012)

e) Mitä odottamatonta tapahtui, ja miten artisti suhtautui tilantee- 
 seen?
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Sista minuten-resor

Sista minuten-resor är sådana resor som 

__26__ kvar i researrangörens utbud och 

som __27__ ut för att fylla flygstolar. 

En resa som __28__ en till fyra veckor 

innan avgång brukar kallas sista minuten. 

Efterfrågan på resor styrs __29__ 

skolloven. Precis __30__ och precis efter 

dem är chansen god att hitta sista minuten-

resor. De flesta arrangörer svarar ja på 

__31__ om normala avbokningsregler 

__32__ för sista minuten. Man bör 

dock vara __33__ om att tiden som 

är kvar fram till avresan oftast avgör 

om av- och ombokning är möjlig.

26.  A  varit
       B  stannat
       C  blivit

27.  A  reas
        B  rear
        C  reade

28.  A  ställs in
        B  säljs ut
        C  planeras in

29.  A  av
        B  på
        C  med

30.  A  före
        B  förrän
        C  förr

31. A  fråga
       B  en fråga
       C  frågan

32.  A  stämmer
       B  gäller
       C  går

33.  A  rädd
       B  medveten
       C  övertygad

2 ORD OCH STRUKTURER

Läs texten 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__ är att den som reser kollar 

noga med researrangören för detaljerad 

information om __35__ specif ika 

resa. Den som inte behöver planera 

semestern långt  __36__ utan kan resa 

från ena dagen till den andra kan således 

__37__ riktigt billigt undan. Om det 

finns några resor kvar, vill säga. För 

sommarsemestern är grundregeln att 

dåligt väder här hemma ger __38__ och 

dyrare sista minuten-resor, medan __39__ 

och fint väder tvingar arrangörerna att 

dumpa priserna på resor som __40__ 

när sommaren börjar. Men allra __41__ 

vill givetvis researrangörerna undvika 

sista minuten och __42__ sälja alla 

sina resor till ordinarie pris. Det gör de 

__43__ hålla koll på efterfrågan och 

erbjuda så __44__ boka tidigt-rabatter.  

34.  A  Bästa
       B  Den bästa
       C  Det bästa

35. A  hans
        B  sin
        C  ens

36. A i förtid
       B  i tiden
       C  i förväg

37. A komma
        B  sätta
        C  lägga

38. A  små
       B  få
       C  korta

39.  A  solen
       B  en sol
       C  sol

40.  A  inte redan är sålda
      B  är inte redan sålda
      C  är redan inte sålda

41.  A  högst
       B  helst
       C  bäst

42.  A  dessutom
       B  till och med
       C  i stället

43. A trots att
       B  genom att
       C  utan att

44.  A  kallad
       B  kallar
       C  kallade
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Då blir resan billigare men inte lika 

__45__ som för den som orkar vänta och 

som alltså har __46__ och bokar sent. Vi 

säljer __47__ billigare resor än flyger 

utan att tjäna ett enda öre, __48__ det på 

resebyrån. Vilka resmål blir vanligtvis 

__49__ som sista minuten-resor? Svaret 

varierar, men hänger oftast ihop med 

__50__ många avgångar till.

Källa: Helsingborgs Dagblad 2.6.2012

45.  A  billig
       B  billigt
       C  billiga

46.  A  fötterna på  
  jorden
       B  fjärilar i magen
       C  is i magen

47.  A  hellre
       B  fortare
       C  mera

48. A  säger
        B  sägs
        C  sade

49. A utannonserad
        B  utannonserat
        C  utannonserade

50.  A  vilka resmål  
  arrangören har
        B  vilka resmål ska  
  arrangören ha
        C  vilka resmål har  
  arrangören
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Du har fått en studieplats på en annan ort och nu pratar du med din 
kompis om ditt kommande boende. 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.

Din vän: Har du redan hittat tak över huvudet?

1. Vastaa asunnon löytymisen olevan vaikeaa, vaikka olet etsinyt sitä 
 kuukauden etkä välitä sen kunnosta.

Din vän: Hurdana önskemål har du?

2. Kerro, että haluaisit asua yksiössä mutta että voisit jakaa sen jon-
 kun kanssa. Totea, että se tulisi halvemmaksi.

Din vän: Har du någon kompis som också ska flytta?

3. Vastaa kieltävästi, mutta kerro, että voit tutustua uusiin ihmisiin. 
 Kerro myös, että elämä uudessa kaupungissa tuntuu houkuttele-
 valta ja että odotat muuttoa.

Din vän: Vill du bo centralt?

4. Vastaa myöntävästi ja kerro, ettet halua olla riippuvainen busseis-
 ta vaan haluat liikkua omin päin. Totea, että mieluiten pyöräilisit.

Din vän: Ja, att bo centralt har faktiskt sina fördelar. Jag håller tum-
marna för ditt projekt.

5. Kiitä ja totea, että kaikki järjestyy varmasti. Kutsu ystäväsi kylään, 
 kun olet saanut huonekalut paikoilleen.

Din vän: Ja, absolut! Säg bara när jag får komma.

17

2.2



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 kum-
pikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse ne vas-
taavan tekstin loppuun.

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

3.1  Vietit viikonlopun Ruotsissa ja kävit jossakin tapahtumassa. 
Kirjoita suomenruotsalaiselle ystävällesi sähköpostiviesti, jossa 
kerrot tapahtumasta ja viikonlopustasi.

  TAI

3.2  Kirjoita ruotsalaiselle sukulaisellesi sähköpostiviesti, jossa tie-
dustelet yöpymismahdollisuutta hänen luonaan kielikurssisi ajan. 
Kerro myös kuulumisiasi.

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

3.3  Osallistut netissä keskusteluun, jossa nuoret pohtivat lemmikki- 
eläinten suosion syitä nykymaailmassa. Kirjoita perusteltu mieli-
piteesi keskustelupalstalle.

  TAI

3.4  Osallistut netissä keskusteluun, jossa pohditaan, miksi nykynuo-
ret eivät harrasta tarpeeksi liikuntaa. Kirjoita perusteltu mielipi-
teesi keskustelupalstalle.
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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–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    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.


