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1 TEXTFÖRSTÅELSE

Läs texterna 1.1a–1.1i 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.

Unga chefer  
Antalet chefer under 35 år är i dag så få att det talas om en kris. Enligt 
beräkningar utgör kategorin unga chefer runt tio procent av det totala 
antalet chefer. Ledarskapsutvecklaren Saga Forsmark anser att rekry-
teringsproblematiken beror på gamla och stela värderingar. 
– Vi behöver vidga våra vyer. Då skulle fler känna sig representerade 
och se sig själva som chefer. Förebilder är viktiga. En bild av en chef 
är ofta att chefen är den som är äldst, säger Forsmark. 
 Men det finns undantag. Tobias Ahlström och Isabelle Wedholm är 
båda unga restaurangchefer. – När jag började på restaurangen tänkte 
jag att det skulle bli en kort period. Men jag trivdes så bra att jag ville 
stanna kvar och utvecklas, säger Isabelle. Enligt Tobias finns det alla 
möjligheter till utveckling även när man nått en chefsposition redan 
som ung. – Som chef jobbar jag dessutom ganska nära mina medar-
betare. Det innebär många och besvärliga roller att lära sig. Ibland får 
man till och med vara en extrapappa, och det kan bli för mycket, säger 
Tobias.  

Källa: www.dn.se (8.8.2014)

Gatukonst  
Tomi Koskinen är graffitimålare från Helsingfors. Han hör till dem 
som struntar i väder och vind och målar året runt. Koskinens intresse 
för graffiti präglar också hans vardag i och med att han driver en butik 
där urvalet av sprayfärger är mångsidigt. Färgerna är avsedda för graf-
fiti som är något som delar folks åsikter starkt. Somliga kokar av ilska 
vid åsynen av tags, andra gillar uttryckssättet. Då Tomi Koskinen som 
ung började med graffiti var graffiti en kriminell handling i Finland. 
Han ler åt minnet när man var tvungen att vara snabb både i sprejandet 
och på benen. Det gällde att springa snabbt för att inte bli fast.
 Den olagliga graffitin förekommer fortfarande men numera finns 
det ett drygt dussin väggar där det inte är förbjudet att måla och som 
graffitimålarna använder flitigt. Graffitin landsteg i Finland 1984. 
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Forskaren Mika Helin har studerat den helsingforsiska graffitikultu-
ren. – Medan man tidigare haft nolltolerans mot graffiti, precis som 
mot klotter, ser man i dag på gatukonsten på graffitiväggarna som 
en betydande faktor i den mångkulturella stadskulturen, säger Helin. 
Hans rapport visar att 95 procent av alla graffitimålare är män, att över 
hälften har jobb medan en fjärdedel studerar och att medelåldern är 
kring 30.
 Enligt Helin har pojkkulturen övergått i en manskultur. Graffiti-
målarna ägnar sig av allt att döma åt sin gatukonst i många år, säger 
Helin. – Att så många graffitimålare har jobb och råd med en relativt 
dyr hobby motsvarar inte fördomen om att graffitimålare är margina-
liserade förlorare, säger Helin och nämner att en större graffiti i flera 
färger kostar minst hundra euro. – Överraskande var att inse att 40 
procent av graffitimålarna är så ivriga med sin hobby att de utövar sin 
konst också på vintern.
 Anmärkningsvärt är enligt Helin också att en stor del målar minst 
åtta gånger i månaden. Ett större graffitiarbete kan ta upp till sex tim-
mar att framställa. Till graffitins förgänglighet hör att de raderas av 
andra graffitimålare. – Det kan stå någon i kö bakom dig medan du 
målar din graffiti på väggen i Södervik och så fort du är färdig och har 
fotograferat ditt verk kommer följande och börjar med att måla över 
ditt. Det hör till processen, konstaterar Tomi Koskinen.

Källa: www.hbl.fi (8.8.2014)

Kroppsspråk
Vi kommunicerar också när vi inte vill. En liten gest kan avslöja mer 
än tusen ord. Under en presskonferens fick Angela Merkel och Ni-
colas Sarkozy till exempel en fråga om Silvio Berlusconi när denne 
fortfarande var premiärminister i Italien. Hade Silvio Berlusconi 
övertygat dem om att han kommer att göra något åt Italiens problem? 
Merkel och Sarkozy såg på varandra och log ett ögonblick ironiskt i 
samförstånd. Det var ett hårt slag för Silvio Berlusconi, och det visade 
för hela Italien att landet inte har något anseende i Europa. 
 Man kan dela in gester efter hur avsiktliga de är. Men gränsdrag-
ningen är svår. Utan att tänka på det kan vi till exempel dra handen 
genom håret. I vissa fall tolkar vi det som kommunikation. Vi kan 
exempelvis tro att någon är nervös eller oärlig för att han hela tiden 
pillar sig på näsan.
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 Vårt sätt att visa ilska, sorg, glädje och rädsla är förvånande lika-
dant i alla kulturer, även om uttrycken kan vara behärskade i en del 
miljöer. I Japan uppskattas förmågan att inte visa känslor i offentliga 
sammanhang. Härifrån kommer uppfattningen att vi med kroppssprå-
ket kan överstiga de barriärer som de talade språken reser mellan 
människorna. Många gester har däremot en bestämd betydelse bara 
för en grupp människor eller i en kultur. Är man osäker på hur folk 
kommer att uppfatta en i ett annat land är ett bra tips att till en början 
minimera allt medvetet kroppsspråk och iaktta landets invånare; att se 
efter vilka avstånd de håller samt vilka gester de använder och sedan 
göra på samma sätt själv.

Källa: Språktidningen juni 2012; www.ling.gu.se (25.8.2014)

Språkanvändning på Facebook
Oron för att sociala medier ska ha negativa effekter på ungas språk 
kan vara ogrundad. Danska undersökningar visar att ungdomar hål-
ler språkregler högt i sociala medier och att felstavare tappar i anse-
ende. Stavfel, särskrivningar och missade bokstäver (som det stumma 
danska h:et – som i hvad, hvilken och hvorfor) ses inte med blida ögon 
av ungdomar och unga vuxna. – Unga är väldigt medvetna om vad de 
gör på Facebook, säger språkvårdaren Sabine Kirchmeier-Andersen. 
 Undersökningarna visar att en del unga är oroliga för att stava fel 
och därför avstår från att göra statusuppdateringar. – Det är tydligt 
att språkliga fel inte är någon bonus. Du får lägre social status om du 
gör många fel, säger Kirchmeier-Andersen. Just språkets förfall är be-
tydligt överdrivet och oron går i generationer. Språkvårdaren Rickard 
Domeij menar att det finns två olika språk bland unga på sociala me-
dier. – Det ena liknar talspråket som föddes med det nya mediet. I det 
sammanhanget är man inte så noga med stavning. Det andra språket är 
mer traditionellt korrekt, som i blogginlägg och statusuppdateringar. 
Unga växlar och anpassar språket mellan dessa båda genrer.

Källa: www.svd.se (19.8.2014)

Urban odling  
Örter på fönsterbrädan, potatis på balkongen eller rödbetor på inner-
gården? Det finns många alternativ för den som vill odla egen mat i en 
stad. Det enda måstet för den odlingssugna är att hitta ljuset. Utan det 
blir det inga grönsaker. – Matväxter behöver minst sex timmar sol per 
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dag, säger Maria Nordlund på den urbana miljöorganisationen. An-
nars är kraven inte särskilt höga. Nybörjare kan inleda småskaligare 
med örter och sallad på fönsterbrädan. – Man behöver inte driva upp 
växterna från frö. Man kan till exempel plantera om den där basilikan 
man köpte från matbutiken i en större kruka, tipsar Nordlund. 
 Den som får mersmak kan börja plantera en säck- eller lådodling 
på sin innergård eller kanske i någon park. Det sättet ger förstås inte 
direktkontakt med jordens fukt, mask och småkryp som ett traditio-
nellt trädgårdsland gör, men det finns många andra fördelar. Man kan 
till exempel ha sina säckar och lådor var som helst, till och med på 
asfalt.

Källa: Hufvudstadsbladet 5.4.2014

Matinköp på nätet
I de största städerna i Finland har det redan i flera år varit möjligt att 
beställa sin matkasse via internet och få den hemkörd. Det finns flera 
aktörer i branschen men marknaden är fortfarande liten. Trots flera 
försök är nätbutikerna en förlustaffär för de stora affärskedjorna. Det 
är dyrt att plocka ihop och distribuera maten till kunderna. Det är 
omöjligt att ta igen den här kostnaden i det pris som kunden betalar.
 Enligt forskningsprofessor Mika Pantzar behövs det bättre infra-
struktur. Han tror inte att folk vill sitta hemma och vänta på att leve-
ransen ska dyka upp. Det behövs platser dit inköpen distribueras och 
kan avhämtas. – Dålig framkomlighet, upptagna lastplatser och for-
donsbegränsningar hindrar en effektiv logistik i flera städer. Dessutom 
åker allt fler konsumenter kollektivt eller cyklar och de vill hämta sina 
matkassar på en utlämningsstation nära hemmet, konstaterar Pantzar. 
 Professor Åke Finne tror däremot att mathandel via nätet definitivt 
är ett fenomen som kommer. – Alla bokar ju redan sina flygbiljetter 
och köper musik och kläder på nätet. Livsmedel ställer ändå andra och 
hårdare krav. När man ser hur kvaliteten på grönsaker kan variera från 
dag till dag i en vanlig butik så är många säkert rädda att de i sin mat-
kasse hittar produkter som inte är så fräscha, konstaterar Finne. Finne 
tror därför att bara de affärer som funnit sin egen marknadsnisch, till 
exempel säljer närodlat, har större chans att lyckas än nätbutiker med 
ett standardsortiment.

Källor: www.dagenssamhalle.se (25.1.2015); Hufvudstadsbladet 15.9.2014
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Autobroms
Förarna är den svagaste länken i bilen. De talar i telefon eller med pas-
sagerarna eller än värre skriver sms när de samtidigt har ansvar som 
bilförare. Tack och lov finns det duktiga tekniker hos biltillverkarna 
som tar fram system som räddar dåliga bilförare. De modernaste sys-
temen identifierar bilar, cyklister och gående framför bilen. Om inte 
föraren ingriper i form av att bromsa så uppmärksammas föraren på 
att dennes insatser är nödvändiga. Uteblir förarinsatsen så bromsar 
bilen själv. Detta kallas för autobroms. 
 När autobromssystemen blir allt vanligare i nya bilar riskerar fö-
rarna bli ännu mer oengagerade i själva körningen. Bilindustrin har 
svar också på detta. Det genomförs runt om i världen försök med 
självkörande fordon, som har kontakt med varandra och med omgiv-
ningen. De styrs inte av människor utan av datorer.

Källa: www.dn.se (16.8.2014)

Körkortsutbildning
Det ska bli möjligt att inleda förarutbildningen för B-körkort, alltså 
det kort man behöver för att köra en vanlig personbil, redan vid 16 
års ålder. Dessutom ska utbildningen bli examensbaserad. Det betyder 
att valfriheten ökar och att utbildningen till stor del avregleras, i stäl-
let för att som nu vara knuten till ett visst antal teoritimmar och ett 
minimiantal körtimmar. Det här föreslår Kommunikationsministeriet.
 Trafikläraren Peter Wendell ställer sig tveksam till de nya försla-
gen. – Jag är lite orolig för vad som händer med trafiksäkerheten. 
Visst kan man göra proven svårare, men då är det mer fråga om for-
donshanteringen. Men det handlar ju inte bara om regler, utan också 
till exempel om hur man ska uppföra sig i trafiken i samspel med 
fotgängare, cyklister, bussar och andra. Och hur kommer de unga att 
välja sin undervisning? Väljer man ett paket som kompisen tycker är 
kul, eller det man faktiskt behöver, säger Wendell.

Källa: Hufvudstadsbladet 26.4.2014

Barn och idrott   
Som förälder är det inte alltid lätt att hålla känslorna i styr när man 
ser sitt barn förlora en match. Men man behöver inte vinna jämt. 
Chefstränaren Johan Thorselius har jobbat som tennistränare i tjugo 
år och utbildar i dag andra tränare. Han tycker att det är väldigt viktigt 
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att kunna hantera förluster om man vill åstadkomma resultat. Enligt 
Johan fokuserades det mycket på talang förr. I dag talas det om att 
träning lönar sig – att de som övar och lär sig av sina misstag och 
förluster blir bäst i längden.
 För Johan är det viktigt att få barnen att förstå att de inte är vin-
nare för att de vinner, eller förlorare om de förlorar. – En match är 
ju ändå en fajt. De flesta som sportar vill vinna. Känslor av ilska el-
ler ledsenhet är naturliga om man förlorar. Och det är klart att man 
måste få känna sådana känslor, konstaterar Johan. Men en spelare kan 
fastna i dåligt beteende som att svära och slänga saker. Det är inte ett 
accepterat beteende, enligt Johan. – Mitt mål är att ge barn och unga 
något att ta med sig i livet. Kan jag få barn att fokusera på utveckling 
i stället för på antalet segrar, så tycker jag att jag har lyckats fostra 
dem på rätt sätt, säger han.
 Att se på idrott som något som fostrar barn är långt ifrån nytt. 
Professor Håkan Larsson berättar att synen på idrott som karaktärs-
danande härrör från 1800-talets England där rektorn på Rugby School 
var en av dem som introducerade idrott i det engelska skolsystemet. 
På Rugby skulle pojkar uppfostras till män som kunde styra landet. 
”Förberedelser för makt” var hans idé om skolan, och idrott användes 
som en pedagogisk metod. Enligt rektorn skulle en idrottare tåla att 
få stryk utan att deppa eller ge upp, idealet var i stället att ta nya tag 
och komma igen. Att bli arg, fuska eller skylla ifrån sig var absolut 
förbjudet. 
 Larsson menar att man inte alltid lär sig positiva saker inom idrot-
ten.– Delar av dagens idrott är som en lektion i livets hårda skola och 
präglas av konkurrens och en mentalitet som säger att en vinnare är 
mer värd än en som förlorar. Det är som en träning i det tuffa och 
konkurrensutsatta samhälle vi lever i. Det finns dessutom en hel del 
tvivelaktiga saker som idrottare gör på planen utan att vi tycker att det 
är onormalt: det filmas, fuskas och slåss. Allt för vinstens skull – för 
att inte förlora, säger Larsson. Han skulle hellre se att idrotten skolade 
in barn till ett solidariskt samhälle. – Attityder inom idrotten präglar 
de ungas väg i livet, konstaterar han.
 Det är tennistränaren Johan med på. Han berättar om när en av 
hans förebilder, tränaren Carl-Axel Hageskog, var i England med 
Davis Cup-laget någon gång på 1990-talet: – Det gick dåligt för det 
svenska laget. Carl-Axel var noga med att spelarna alltid skulle vara 
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artiga och tacka domarna och bollkallarna efter matcher. Den sista 
dagen satt han i omklädningsrummet tidigt på morgonen och funde-
rade på hur han skulle peppa laget. Då stack någon in en lapp under 
dörren. Där stod det: ”Det spelar ingen roll hur det går för er i dag, 
för oss är det svenska laget ändå vinnarna. Vänliga hälsningar från 
bollkallarna.” Den lappen är ett av Carl-Axels finaste minnen från 
hans karriär som tränare.

Källa: www.svd.se (5.8.2014)

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

Fråga bilexperterna

Jag köpte en bil som jag hittade i en annons, men kunde inte åka och 
titta på bilen just då. Säljaren sa att det gick bra om jag betalade 
femtio procent av priset, då skulle han ställa undan bilen i ett garage 
och vinterförvara den åt mig. Då jag åkte till garaget för att titta på 
bilen fanns den inte där. En man i garaget berättade att säljaren varit 
där med en annan kund och lastat upp bilen på en transporttrailer. 
När jag talade med säljaren om detta sa han att han inte ville sälja 
bilen till mig längre eftersom jag var så jobbig, som han uttryckte det. 
I stället vill han betala tillbaka pengarna till mig. Jag motsätter mig 
detta och vill ha bilen. /Markus 

a)  Mistä asiasta kaupan osapuolet sopivat keskenään, ja miksi 
 Markus on pettynyt?  

Hur gör man, efter tolv femton år, när krockkuddarna enligt biltillver-
karna måste bytas. Jag tror att de flesta bilägare inte vill lägga mycket 
pengar på en bil som är så pass gammal. Jag ska i alla fall skrota min 
gamla bil eftersom den säkert inte går igenom besiktningen. /Ralph 

b)  Mistä syystä Ralph ei usko auton menevän katsastuksesta läpi, ja 
  miten hän aikoo ratkaista ongelman?  

(forts. på sida 12)
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1.1a

1.1b

8

Unga chefer

 1. Vad är det som hindrar unga att bli chefer?  
  A  En stereotyp chefsbild   
  B  Bristen på arbetserfarenhet
  C  Attityden mot unga

 2.  Vilken nackdel finns det med chefsyrket?  
  A  Att man blir för personligt engagerad   
  B  Att det finns få chanser att avancera
  C  Att man fastnar på en och samma arbetsplats

Gatukonst 

 3.  Vad konstateras det om Tomi Koskinen?  
  A  Han försörjer sig själv som företagare  
  B  Han har ibland betraktats som skadegörare
  C  Han har stora ambitioner när det gäller graffiti 

 4.  På vilket sätt har graffitikulturen utvecklats i Finland under de  
 senaste årtiondena?   
  A  Det otillåtna målandet har minskat betydligt 
  B  Flera ser konstnärliga kvaliteter i graffiti nuförtiden
  C  Klyftan mellan ”brott” och ”konst” har minskat  

 5.  Hurdan är en typisk graffitimålare?   
  A  En utslagen men entusiastisk man
  B  En konstnärlig person med bra inkomster
  C  En person som hållit på med graffiti en längre tid  

 6.  Vad är graffitimålarna vana vid?   
  A  Man får se sina verk bli övermålade  
  B  Man får sällan presentera sina målningar för en större  
   publik
  C  Man ska vara så kreativ som möjligt i sitt målande
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1.1c

1.1d

1.1e

Kroppsspråk

 7.  Vad illustrerar exemplet med politikerna?
  A  Icke-verbal kommunikation kan vara effektivt
  B  Icke-verbal kommunikation kan vara svårt att förstå
  C  Icke-verbal kommunikation kan vara farligt

 8.  Varför kan det vara riskabelt att uttyda folks gester?
  A  Gester är sällan medvetna
  B  Gester kan ge fel sorts signaler 
  C  Gester kan användas för att vilseleda den man talar med

 9.  Hur bör man använda kroppsspråk utomlands?
  A  Man får uttrycka grundläggande känslor
  B  Man ska helt undvika det till en början
  C  Man ska följa lokalbefolkningens regler

Språkanvändning på Facebook

10.  Hur har de unga påverkats av sociala medier språkligt sett?  
  A  De har förbättrat sitt språk avsevärt
  B  De använder mera tid till språkliga frågor på sin fritid
  C  De är uppmärksamma på sitt eget språk 

11.  Vad konstateras det om de unga språkbrukarna?   
  A  Att de blandar olika stilar 
  B  Att de inte vågar vara sig själva i sina texter
  C  Att de blir nerklassade på grund av språklig osäkerhet  

Urban odling

12.  Vilket tips får nybörjare i texten?   
  A  Man kan köpa färdiga plantor 
  B  Det är bäst att börja odlingen med få grönsaker
  C  Att skaffa extra belysning är bra

13.  Vad är fördelen med en säck- eller lådodling?   
  A  Man kan odla överallt 
  B  Grönsakerna blir godare
  C  Insekter håller sig borta från grönsakerna
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1.1f

1.1g

1.1h

Matinköp på nätet

14.  Varför dröjer genombrottet för mathandel via nätet?
  A  Affärskedjorna tror inte på konceptet
  B  Konsumenterna har inte råd att köpa mat på det sättet
  C  Det är inte lätt att göra vinst på verksamheten 

15.  Vad skulle lösa logistikproblemet enligt Mika Pantzar? 
  A  Om man lättade på regler och attityder
  B  Om man tog hänsyn till konsumenternas tidtabeller
  C  Om man koncentrerade utdelningen till särskilda ställen  

16.  Vilken utmaning innebär handel med livsmedel via nätet?
  A  Det är problematiskt att hålla varor färska under transport
  B  Det krävs en tydlig profil av nätbutikerna för att de ska  
   klara sig
  C  Det är svårt att konkurrera med klassiska    
   näthandelsprodukter

Autobroms

17.  Varför kan det nya systemet vara nyttigt?  
  A  Det tar hand om körandet om det behövs 
  B  Det kan stoppa bilen om föraren själv inte reagerar  
  C  Det hindrar föraren att syssla med något annat än   
   körandet

18.  På vilket sätt förbereder sig bilindustrin på framtida   
 utmaningar?  
  A  Den har börjat tillverka bilar med mer automatik  
  B  Den planerar att befria föraren från de svåraste   
   köruppgifterna
  C  Den bidrar till planeringen av nya trafikmiljöer

Körkortsutbildning

19.  Vad betyder ministeriets förslag i praktiken?   
  A  Färre körlektioner
  B  Nya undervisningsmetoder
  C  Flera alternativ att välja mellan   
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20.  Vad är trafikläraren bekymrad för?   
  A  Att dagens ungdomar inte hinner tillägna sig    
   trafikreglerna
  B  Att dagens ungdomar inte har respekt för sina   
   medtrafikanter
  C  Att dagens ungdomar inte kan avgöra vilken utbildning  
   de behöver  

Barn och idrott

21.  Vad krävs det för att man ska bli bra i en sport?   
  A  Mental träning och rätt förhållningssätt  
  B  Revanschlust och en erfaren tränare
  C  Övning och medfödda egenskaper  

22.  Vad är Johans ambition med idrottande barn?  
  A  Att träna och berömma dem
  B  Att rensa bort alla negativa känslor
  C  Att inspirera dem till rätt attityd  

23.  Vilka egenskaper bland andra försökte man utveckla hos   
 sportande pojkar på 1800-talet?   
  A  Självdisciplin och hjälpsamhet
  B  Självbehärskning och ledarförmåga   
  C  Självupptagenhet och effektivitet

24.  Vilken kritik riktar Håkan Larsson mot idrottsvärlden?  
  A  Att den ger en felaktig bild av det verkliga livet
  B  Att den lockar till ett oärligt beteende även utanför   
   idrottsplatserna
  C  Att den signalerar att man gärna får vinna med vilka   
   medel som helst  

25.  Vilket budskap innehöll meddelandet?   
  A  Ärlighet varar längst
  B  Man får gärna försköna sanningen
  C  Sport handlar mer än om vem som vinner  
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Hej!
Jag sålde min gamla bil för ett par månader sedan. Jag kollade legiti-
mation på köparen, fyllde i överlåtelsebrevet med hans uppgifter och 
skickade in blanketten om ägarbyte. Köparen skulle direkt efter detta 
ringa sitt försäkringsbolag och teckna försäkring. Jag fick betalt och 
bilen rullade iväg med en ny ägare. Senare fick jag ett brev från Trans-
portstyrelsen där det stod att de inte kunnat genomföra omregistre-
ringen då de inte kunnat hitta köparens personnummer i sina register. 
Jag har försökt få kontakt med köparen, men inte lyckats. Efter fyra 
veckor fick jag ett brev om att bilen fotograferats av en fartkamera. 
Vad kan jag göra? /Mariana

c)  Mikä autokaupoissa meni pieleen, ja mitä siitä on seurannut? 

  
På självaste julafton åkte jag med egen bil in på Flogstavägen i Upp-
sala och ställde bilen på samma väg för att lämna julklappar till min 
dotter som bor på Flogstavägen. Det tog en stund att lämna av jul-
klapparna. När jag kommer tillbaka till bilen sitter en böteslapp på 
rutan. Det är tillåtet att åka in på vägen och det är tillåtet att ställa 
bilen där. Det finns inga förbudsskyltar som visar något annat. Jag 
vill få reda på vad jag gjort för fel, men ingen har kunnat ge ett svar. 
/Allan

d)  Mitä Allanille tapahtui jouluaattona, ja miksi hän on hämmästynyt 
  tapahtuneesta?  

 
Hej, har så småningom börjat ledsna på alla fartdårar som blåser 
förbi utanför min tomt. Har försökt med en docka som påminner om 
ett barn vid vägkanten, men inget hjälper. Undrar därför om det är 
lagligt att tillverka något som påminner om en fartkamera som jag 
kan sätta upp nära vägen. Jag har en katt och två små barn som jag 
är väldigt rädd om. /Anna

e)  Mikä on Annan ongelma, ja miten hän on yrittänyt ratkaista sen?

Källa: www.teknikensvarld.se (17.8.2014) 



Endorfinkick

Under många år har jag försökt komma 

__26__ med att springa. Jag gillar allt 

med löpning, man kan ju träna i stort sett 

__27__ som helst. Allt __28__ krävs är 

ett par skor och sen är det bara att __29__ 

ut. Man behöver inte skaffa __30__ en 

dyr utrustning eller passa någon tid. Allra 

bäst __31__ träningsformen utomhus. 

 I princip har jag älskat löpning, men 

när det kommit till praktiken har det va-

rit __32__. Jag har startat med kompisar 

som varit på samma __33__ som jag. 

Senare har jag __34__ efter eget huvud,  

26. A  i tid
 B  i gång
 C  i skick

27. A  vad
 B  vart
 C  var

28. A  vilket
 B  som
 C  det som

29. A  ge sig
 B  ställa sig
 C  röra sig

30. A  en
 B  er
 C  sig

31. A  utses
 B  utgörs
 C  utförs

32. A  någon helt  
  annan
 B  något helt annat
 C  några helt andra

33. A  nivå
 B  linje
 C  grund

34. A  sprungit
 B  sprang
 C  sprungen

2 ORD OCH STRUKTURER

Läs texten 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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2.1



på egen hand. För att orka hålla ut har 

jag provat __35__ löpargrupper. Resul-

tatet har alltid blivit __36__. Löpningen 

har snart känts enformig, medan min ut-

veckling __37__ något att tala om. När 

__38__ med andra nybörjare, har de 

snabbt avancerat, men jag har stått kvar.

 ”Runner’s high”, den endorfinkick lö-

pare får känna, var något jag bara hört 

__39__ om och aldrig någonsin varit i 

närheten av – snarare ”runner’s low”. Så 

kom dagen när jag förstod varför. Jag 

intervjuade en expert __40__ området 

hälsa och livsstil. En av de saker __41__ 

veta var att vi har olika förutsättningar 

för olika typer av träning. Vissa har lätt-

are än andra att utveckla uthållighet och 

kondition. Där och då upplevde jag mitt 

Heureka: Jag är ingen löpartyp! __42__ 

min kärlek till löpning var det ingen sorg 

utan __43__. Jag och löpningen skulle 

en gång för alla gå __44__ vägar. Lo-

giskt … eller inte, plötsligt hade några  

35. A  organiserad
 B  organiserat
 C  organiserade

36. A  lika 
 B  samma
 C  detsamma

37. A  har varit  
  knappast
 B  knappast har  
  varit
 C  har knappast  
  varit

38. A  har jag börjat  
  springa
 B  jag har börjat  
  springa
 C  börjar jag  
  springa

39. A  att tala
 B  att talas
 C  talas

40. A  med
 B  på
 C  för

41. A  fick jag
 B  jag fick
 C  vad jag fick

42. A  Trots
 B  Av
 C Utom

43. A  fröjd
 B  en fröjd
 C  fröjden

44. A  raka
 B  långa
 C  skilda
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vänner anmält sig till ett motionslopp på 

över fem kilometer. Det fattades __45__ 

för att bilda en grupp och få en __46__ 

picknick-korg som belöning __47__. För 

den goda sakens skull skulle jag __48__! 

– Löpning är __49__ tråkigt! Utöver den 

fysiska prestationen har det blivit det 

perfekta sättet att rensa __50__ efter en 

stressig dag.
Källa: Utemagasinet 3/2013  

45. A  deltagarna
 B  en deltagare
 C  deltagaren
 
46. A  generös
 B  genial
 C  gemensam

47. A  efteråt
 B  äntligen
 C  slutligen

48. A  stiga upp
 B  ställa upp
 C  se upp

49. A  inte länge
 B  inte längre
 C  inte längst

50. A  en hjärna
 B  hjärnan
 C  hjärnor
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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 
varandra.

Din svenska kusin Anna kommer till Finland och hem till dig.   
  
Kusinen: Hej! Det var länge sen.

Jag är glad 1) _________________ (että sinä tulet vierailulle).

Vi träffades senast 2) _______________ (neljä vuotta sitten).

Det är verkligen 3) ________ (aika) att prata med varandra igen.

Kusinen: Ja, verkligen!
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Tiden går 4) __________ (nopeasti). 5) _______________ (Viime 

viikolla olin Ruotsissa) med mina kompisar. Resan var en del av 

6) _____________ (lukio-opintojani).

Kusinen: Oj, vad ni har intressanta kurser!

Det finns 7) ____________ (paljon tapahtumia) i centrum just nu. 

8) ______________ (Kaunis sää) gör att man vill gå ut. Har du 

9) ______________ (toivomuksia + prepositio) vad du vill göra 

här?

Kusinen: Nej, jag vill bara ta det lugnt och träffa släktingar.

Det är 10) ___________ (täysin mahdollista). Vi kan 11) ________

(hakea isoisän) i dag och gå med honom till ett café 12) ________ 

(joka on lähellä).

Kusinen: Ja, gärna. Jag längtar redan efter honom.

I morgon kan vi 13) ______________ (tehdä kiertoajelu) på stan. Jag 

har sett 14) ____________ (ilmoitus + prepositio) en konstutställ-

ning. Är du 15) _______________ (kiinnostunut siitä)?

Kusinen: Javisst. Vi kommer säkert att ha det trevligt tillsammans.
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A.

3 SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING

Kirjoita kaksi tekstiä ruotsiksi samalle konseptipaperille. Valitse 
toinen 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.

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

3.1 Olet päättämässä lukio-opintojasi. Pidät koulun ylioppilasjuhlassa
  puheen, jossa kiität luokkakavereitasi ja opettajiasi sekä muistelet
  kulunutta lukioaikaa.

 TAI

3.2 Pidät tuleville lukiolaisille terveellisistä elämäntavoista puheen, 
  jossa muistutat terveellisistä ravinto- ja liikuntatottumuksista 
 sekä säännöllisestä päivärytmistä. 
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B. Kirjoitustehtävän pituus: 100−130 sanaa
Tehtävän pisteitys: 66−0 pistettä

3.3  Netissä käydään keskustelua elokuvalippujen hinnoista. Kirjoita
  vastaus Annan kirjoitukseen: 

 Jag är medveten om att priserna för biobiljetterna stigit sakta 
  men säkert, men att man ska behöva betala upp till 17 euro för 
 en biljett är för mycket. Så klagas det över att folk laddar ner film
  på nätet, men det är väl inte så svårt att förstå om man blir 
  ruinerad varje gång man går på bio! /Anna

 TAI

3.4 Netissä käydään keskustelua kielitaidon merkityksestä. Kirjoita 
 vastaus Jannen kirjoitukseen:

 Det är roligt att kommunicera med människor från andra kulturer. 
  Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där vi oavsett vårt ursprung 
  har möjlighet att umgås med varandra om vi har ett gemensamt 
  språk. Jag själv studerar flera språk eftersom de är en port mot 
  världen. /Janne  



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–i  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

3.1/3.2       33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


