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1 TEXTFÖRSTÅELSE

Läs texterna 1.1.a–1.1.d 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.

Plock ur bokbloggen

Vår bokcirkel är virtuell och vi bokälskare samlas på internet och 
diskuterar böcker. Varje månad har vi ett nytt tema som vi utgår från. 
Den här månaden har vi läst Hundraåringen.
Moderatorn: Vad tyckte du om bokens upplägg där nutid varvas med 
historiska tillbakablickar? Håller boken ihop eller kändes den hoppig 
eller osammanhängande?  Vilken bild fick ni av huvudpersonen Allan 
Karlsson?
Nilla: Rent logiskt och kronologiskt tycker jag att den går ihop, men 
inte stilmässigt och karaktärsmässigt. Jag störde mig på att vissa saker 
hanterades så lättvindigt och tio år kunde passera hur snabbt som helst 
medan någon enstaka oviktig händelse har fått ett helt kapitel. Rent 
generellt tyckte jag att de historiska inslagen var de som var läsvärda 
och intressanta. Jag hade gärna låtit nutiden bilda en liten röd tråd, 
men helst helt skippat den fåniga historien med väskan och morden.
Ludde: Jag tycker att det funkade bra med tillbakablickarna, jag tyck-
er storyn höll ihop bra, bättre och bättre vartefter boken flöt på. Sedan 
på slutet syddes ju allting ihop på ett bra sätt. Men jag hade alldeles 
för högt ställda förväntningar, för precis alla har sagt att det här är en 
otroligt bra bok. Jag blev ärligt talat ganska irriterad på huvudperso-
nen, och något intellektuellt tuggmotstånd gav boken inte heller.
Madde: Jag gillade den Allan Karlsson som levde i historien. Jag gil-
lade hans sätt att ta människor för vilka de var och hitta något positivt 
i alla. Däremot störde jag mig på det töntiga sätt han hade i nutiden. 
Där gick det avslappnade över i någon fånig fars.
Patrik: Jag gillade bokens upplägg, tillbakablickarna lite mer än nuet, 
eftersom jag var så nyfiken på hur mycket författaren kunde hitta på.  
Min favorit blev Allan, jag gillade hans livsfilosofi. Däremot visste 
jag inte vad några helt menlösa personer gjorde i nutidsdelen. Polisen 
var till exempel en sådan figur. Jag hade svårt att ta boken på allvar, 
så jag vet inte vad som var sant och inte sant. Jag hade inga förvänt-
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ningar på boken, för jag hade inte läst så mycket om den. Men den var 
humoristisk och avkopplande. 
Sussi: Jag störde mig på nästan alla personer i boken. Kanske inte 
så mycket på Herbert Einstein och någon annan gammal polare, men 
många karaktärer i nutid var verkligt töntiga idioter. Alla tillbaka-
blickar var också så löjligt ytliga. Och kanske allt var bara fiktion? 
Det hade väl tillfört boken något om man fått lite mer historiska kun-
skaper i alla fall. Jag skrattade inte en enda gång. Varför i all världen 
denna hajp kring boken?

Källa: http://bokyllet.blogspot.com (15.12.2011)

80-talister

Vi står inför omfattande förändringar nu när 40-talisterna går i pen-
sion och 80-talisterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Tusentals or-
ganisationer, inklusive arbetsmarknadsorganisationerna, har ännu 
inte uppmärksammat detta på ett konstruktivt sätt. 80-talisterna är 
dock en av vår tids mest underskattade förändringskrafter. De har 
vuxit upp i ett samhälle som skiljer sig radikalt från det socialdemo-
kratiska modellsamhälle som fortfarande präglar vårt sätt att tänka 
kring arbete och konsumtion. Som vid andra stora förändringar kan 
den som är proaktiv dra nytta av förändringen, medan den reaktive 
tittar på och längtar tillbaka till en tid som aldrig kommer tillbaka.
 Uppvuxna i ett ständigt kommunicerande samhälle med ett enormt 
utbud av varor, utbildningar och billiga flygresor för 80-talisterna med 
sig andra värderingar och beteenden. De värdesätter gemenskap och 
trygghet, men navet finns inte vid arbetsplatsen utan i den egna kom-
petensen och i det sociala nätverket, där information och jobberbju-
danden förmedlas. 
 Snabb kommunikation, ökad transparens och utvecklade val- och 
informationsstrategier ger 80-talisterna mer insyn och större makt. I 
80-talisternas värld utmanas förnuftstänkandet medan det emotionella 
och immateriella vinner mark. Identitet, image och sociala nätverk 
styr agerande och konsumtion allt mer. Lojaliteten sjunker och indivi-
dualismen växer sig allt starkare. Det är upp till var och en att ta vara 
på de möjligheter som ges – sådant som ser bra ut på CV.
 I den materiella välfärden har 80-talisterna blivit kräsna, bara det 
bästa duger. Den inställningen tar de med sig ut i arbetslivet. Där blir 
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man krävande, men också ambitiös och kreativ – om rätt förutsätt-
ningar ges. De ser arbetet som en arena för självförverkligande och 
de anser att en arbetsgivare är utbytbar, precis som en utbildningsplats 
eller ett telefonbolag. Konkurrens och nya arbetssätt ses som stimu-
lerande och man tar själv kommandot i en värld fylld av möjligheter 
att avancera.
 Särskilt några typer av organisationer behöver tänka över hur de 
bemöter 80-talisterna. Politiska partier har tappat medlemmar och har 
anledning att ifrågasätta krav på mångårig politisk aktivitet för att få 
inflytande. Det borde vara lättare att få sin röst hörd. 80-talisterna är 
ambivalenta i svåra politiska frågor och vill inte företräda åsikter de 
inte delar.
 Universiteten har en del medarbetare som är negativt inställda till 
80-talister. Men studenttillströmningen är osäker och konkurrens-
situationen ger anledning att se studenten kanske inte som en kund 
men som nödvändig för långsiktig överlevnad.
 Liknande förändringar sker i andra länder. Unikt för Sverige är 
uppbrottet från den konsensusanda där staten gör livskritiska val åt 
medborgaren. För Sveriges framtida konkurrenskraft måste 80-talis-
ternas potential utnyttjas. Den som hinner först har som vanligt en 
fördel. 

Källa: www.svd.se (28.1.2008)

Cykling 

Det är fantastiskt att ta sin cykel och bara dra iväg. Ibland på en noga 
utvald och förberedd tur som kan innebära utmaningar. Eller så sticker 
man bara utan plan. Cykling kan ge en en känsla av att man är en 
upptäcktsresande som hittar nya miljöer och som för en till trakter där 
man aldrig har varit tidigare. Att sitta ensam på sin cykel ger en medi-
tativ upplevelse där man kommer in i sitt tempo, fokuserar, påverkas 
av det man ser omkring sig och släpper allt annat som är oväsentligt 
just då. Cykling är en träningsform som ger kondition, mental av-
koppling och en frihetskänsla i en ovanlig kombination. 
 En annan aspekt på cykling är den estetiska. Cykling är ju en ana-
log teknik där mekaniska komponenter driver en framåt i hög fart. 
Men tillverkningen av cyklar är hos många företag en process där 
olika material formas och blandas, ofta med en fin design som är an-
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passad till funktionen. Men det är klart att vissa tillverkare fokuserar 
mer på teknik än andra. 
 Cykelsport på elitnivå är också spännande. Den otroliga energi 
som cyklisterna lägger ned för att nå sina mål är imponerande. Den 
taktik och det lagspel som krävs för att nå framgångar i cykelloppen 
är omsorgsfullt planerade. Just att följa lagens strategi och taktiska 
disposition av sina krafter under loppen ger en dimension till cykling 
som få andra sporter kan mäta sig med. Sedan har många lag cyklister, 
stjärnor, som har en skön stil och är ”mediesexiga” men som också 
kan vara lite kaxiga. Visst händer det skandaler med stjärnor men det 
får man också ta. 
 Cykling belastar inte kroppen på samma sätt som löpträning. För 
personer med problem med knäna lämpar sig cykling särskilt bra. När 
man cyklar aktiveras alla stora muskelgrupper i underkroppen. Lårens 
framsidor och sätesmusklerna är några av kroppens största muskler, 
och det gör cykling till en utmärkt motionsform för förbränning. Stora 
muskler kräver ju en hel del energi när de arbetar och därför minskar 
fettet i kroppen. En nackdel som man ska vara observant på är att 
man sitter i en enformig ställning när man cyklar och det kan orsaka 
skador. 
 Generella riskfaktorer för skador vid cykling är, som för många 
andra idrotter, att kroppen inte är förberedd för den längd eller inten-
sitet av träning som vi utsätter den för. Hur hårt och hur länge man 
kör avgör om det går att överskrida gränsen så att förmågan förbättras 
av träningen, eller om träningen enbart blir nedbrytande och utsätter 
cyklisten för skaderisker. Därför är gradvis ökning, dosering och trä-
ningsplanering oerhört viktigt. Tänk igenom ditt upplägg! Styrketrä-
ning i uppbyggnadsskedet kan höja kapaciteten hos dina muskler och 
därmed möjliggöra en effektivare muskelmassa. Detta är en absolut 
förutsättning för mängdträning.

Källa: www.danne.orfi.se (12.1.2012)

Vem ska betala för kulturen?

Det kulturella utbudet utgör en del av attraktionskraften för boende 
och besökande i kommunen. Ett rikt kulturliv bidrar starkt till en för-
bättring av medborgarnas livskvalitet, det fyller en viktig identitets-
skapande funktion och är en väsentlig del av människans existens.  Att 
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ta del av och uppleva olika estetiska uttryck gör oss till mer empatiska 
människor. Men vems uppgift är det att stå för kostnaderna?
 Egentligen finns det inte så många sätt som kulturproduktion kan 
betalas på. Det kan ske genom att de som har mycket resurser står för 
fiolerna. Rika furstar och adelsmän är numera en utrotningshotad art, 
så det är stat och kommun som får träda till. Men viljan att betala för 
kulturproduktion med skattemedel har på senare tid märkbart minskat 
bland våra folkvalda. Sänk skatterna, låt folk betala själva, så får de 
också välja själva. Så lyder dagens nyliberala mantra i sammanfatt-
ning.
 Förebild är förstås USA. Där har aldrig funnits kungahov eller furs-
tehus. I stället har det funnits gott om affärsmän av Rockefellers och 
Guggenheims typ, privata sponsorer och mecenater av nästan medel-
tida snitt, som med sina pengar köpt socialt och kulturellt kapital och 
därigenom kunnat påverka samhällets utveckling. Men i Norden är 
sponsring av kultur inte precis någon hit. Konst och kultur har i stället 
setts mest som investeringsobjekt och iögonfallande statusmarkörer 
att konsumera, eller som lockvaror för att skapa uppmärksamhet och 
sälja andra varor. Rent ekonomiskt är resultatet för kulturlivet, liksom 
för samhället som helhet, negativt. Alltför lite av de rikas resurser förs 
tillbaka till ny kulturproduktion, alltför lite av deras överskott bidrar 
till samhällets utveckling.
 Kultur har ibland beskrivits som ett slags opium för folket och ett 
sätt att hålla medborgarna lugna. Det var fallet i synnerhet i de forna 
kommunistiska länderna. I det gamla östblocket blomstrade kulturen 
med teater, opera och musik så länge den kunde hållas under uppsikt. 
Kulturen skapade en eskapism, dvs. ett sätt för medborgarna att fly 
verkligheten.
 Kontinentala Europa har en traditionell syn på kulturinstitutioner 
som har att göra med den europeiska synen på samhället och staten. 
Om samhället upplever en verksamhet som viktig, då tar samhället 
ansvar som huvudman och garanterar driften. Därutöver kan en insti-
tution ta emot stöd från privat håll till definierade projekt. Ett nordiskt 
exempel på en mecenat är Jacob Christian Jacobsen som grundade 
Carlsberg-bryggerierna i Köpenhamn. För Jacobsen var vetenskapen 
central för utvecklingen av öl och samhället som helhet. Därför inne-
bar Jacobsens generösa stöd för kultur och vetenskap att hans bety-
delse nådde långt utanför bryggeriområdet i Köpenhamn. 
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 Internationellt sett satsar Finland relativt mycket på kultur och an-
slagen tycks inte minska trots att statsbudgeten visar ett minus. Sam-
tidigt fortsätter ett stilla knorrande över kultursatsningarna. Det finns 
en växande kritik mot att varje operabiljett, som kostar 30–100 euro 
för åskådaren, subventioneras med 160 euro av staten. Fastän bara 
kanske en procent av medborgarna går på denna subventionerade hu-
vudstadsopera förutsätts alla vara glada över att den finns. Liknande 
arrangemang finns i några andra så kallade kulturländer. En enskild 
cancerpatient kan också få unik och dyrbar vård, men då är det fråga 
om solidaritet och jämlik socialpolitik.

Källor: www.kulturgotland.se (26.1.2012)

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

Tekniska lösningar förr och nu

Elbilarna har varit ett dominerande inslag på världens bilmässor, men 
i den finländska trafiken är de sällsynta. Läget förväntas förändras 
radikalt när skatten på elbilar och på lågutsläppsfordon sänks till 5 
procent. Dessutom stöder staten ett program vars mål är att utveckla 
konceptet kring elbilar. I planen ingår att skapa laddningspunkter vid 
köpcentrum och andra platser där folk rör sig. 

Källa: Hufvudstadsbladet (31.12.2011)

a) Millä tavoin sähköautojen määrää pyritään lisäämään?

Forskare har demonstrerat en ny metod för att larma om en person 
ramlar omkull och blir liggande på golvet. Målgruppen är äldre som 
bor kvar hemma. Systemet bygger på att tv-spelkonsolen har en infra-
röd kamera samt en projektor som skickar ut ett mönster av infrarött 
ljus. Man använder avancerad bildbehandling för att upptäcka exem-
pelvis om personens huvud befinner sig lägre än 50 centimeter över 
golvet en viss tid.

Källa: www.nyteknik.se (23.11.2011)

b) Mihin pelikonsolia käytetään, ja mihin se reagoi?
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I dag finns det värmeslingor i dusch och badrum. För ett par tusen 
år sedan satsade greker och romare på bad med undervärme. I Roms 
gamla hamnstad Ostia Antica finns ruiner av flera termer, som visar 
hur värmesystemet fungerade. Golven vilade på ett antal tegelpelare, i 
allmänhet runt en meter höga. I utrymmet mellan pelarna cirkulerade 
varm luft från en vedeldad ugn. För att få upp temperaturen ytterli-
gare leddes varmluften uppåt i väggarna, genom kanaler murade av 
ihåligt tegel.

Källa: www.nyteknik.se (9.11.2011)

c) Millä tekniikalla lattialämmitys toimi?

Kanadensiska industrikemister har undersökt hur lätt det är att tända 
eld på olika nanomaterial av bland annat metall. Det visar sig att det 
bara krävs lite energi att få finfördelat nanopulver att explodera. Fors-
karna varnar nu för den nya tekniken och påminner om att minsta lilla 
gnista orsakat stora katastrofer, bl.a. allvarliga industriolyckor. För 
att undvika brand- och explosionsrisker besprutas t.ex. nya bärbara 
datorer och mobiltelefoner med olika kemikalier. Det leder till att vi 
får dessa skadliga kemikalier i våra kroppar, vilket kan orsaka hud-
reaktioner som utslag och sveda.

Källor: www.nyteknik.se (17.2.2012); http://areena.yle.fi (17.2.2012)

d) Mikä vaara nanomateriaaliin liittyy, ja mitä seurauksia ongelman  
 ratkaisusta on ihmiselle?

Förra året odlades genförändrade grödor på en yta på 160 miljoner 
hektar. Det är en ökning med åtta procent jämfört med ett år tidigare. 
Soja, majs och bomull är de vanligaste grödorna som genförändrats 
för att stå emot främst bekämpningsmedel och skadeinsekter. Störst 
odlad yta finns i USA. Därefter följer Brasilien och Argentina. Ut-
vecklingsländerna står i dag för ungefär hälften av odlingen av gen-
förändrade växter i världen och det är också där som produktionen 
växer snabbast. I Sverige finns en begränsad odling av genförändrad 
stärkelsepotatis.

Källa: www.nyteknik.se (18.2.2012)

e) Mistä syystä kasveja geenimuunnellaan? Mitä kerrotaan    
 geenimuunneltujen kasvien viljelystä kehitysmaissa? 
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Plock ur bokbloggen

 1. Vad tycker Nilla om innehållet i boken?
  A Hon är nöjd med innehållet
  B Hon har en kritisk inställning
  C Hon tycker att det var svårt att hänga med i handlingen

 2. Vilken är slutsatsen av Luddes synpunkter?
  A Berättelsen är utmanande och tankeväckande
  B Boken motsvarade förhandsinformationen
  C Intrigen i boken bildar en logisk helhet

 3. Vad anser Madde om huvudpersonen Allan Karlsson?
  A Hon tycker om karaktären
  B Hon har en tudelad åsikt
  C Hon tycker att han saknar trovärdighet

 4. I vilket avseende har Madde och Patrik samma åsikt?
  A De uppskattar mest beskrivningen av det förgångna 
  B De roas av den galna humorn
  C De fascineras av författarens fantasi 

 5. Vilket påstående är gemensamt för Sussi och Patrik?
  A De rekommenderar inte boken
  B Man vet inte vad man ska tro på
  C Boken kunde ha varit roligare

80-talister

 6. Vad berättas det om läget på arbetsmarknaden?
  A Man är oförberedd inför framtiden 
  B De äldre generationerna vill hålla fast vid sin   
   maktposition
  C Facket har svårt att hävda sig 

 7. Vad är typiskt för 80-talister? 
  A De behöver sällan läsa tidningarnas platsannonser
  B De köper och använder regelbundet många prylar  
  C De erbjuds mängder av produkter och tjänster 
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 8. Vilket påstående passar in på 80-talisterna?
  A De tycker att beslutfattandet ska ge möjlighet till kontroll
  B De anser att samhällets krav är viktigare än individens rätt
  C De är intresserade av sin egen karriär 

 9. Hur beskrivs 80-talisterna i arbetslivet?
  A De väntar sig uppskattning för sina resultat
  B De tror på att ett bättre arbete väntar runt hörnet 
  C Deras förmåga att komma med nya idéer uppskattas

10. Vad ska de politiska partierna göra för att attrahera 80-talisterna?
  A Skapa bättre möjligheter och mera utrymme 
  B Locka med fler politiska alternativ
  C Komma med tydligare budskap 

11. Hur ser universitetsfolket på 80-talisterna?
  A De behövs för den fortsatta verksamheten 
  B De anses passa in dåligt i det akademiska livet
  C De uppfattas som utnyttjare av tjänster

12. Vilken slutsats om 80-talisterna kan man dra utgående från hela  
 texten?
  A De tycks få vad de vill 
  B De är en resurs att ta vara på 
  C De står för de hårda värdena 

Cykling

13. Vad är det positiva med cykling?
  A Man kommer till svårtillgängliga områden
  B Man hinner fundera på de stora livsfrågorna
  C Man hittar omgivningar som gör intryck

14. Vad sägs det om formgivningen av cyklar?
  A Den är ett resultat av ett långt arbete 
  B Den går hand i hand med funktionen
  C Den är av sekundär betydelse

9
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15. Vad berättas det om majoriteten av tävlingscyklisterna?
  A De har svårt att hålla sig till gällande regler
  B De offrar mycket möda på att träna långsiktigt 
  C De är originella och uppseendeväckande människor

16. Vilken hälsoeffekt har cykling?
  A Det ger kroppen smidighet 
  B Det stärker rygg- och sittmuskler
  C Det är bra för den som tänker på sin vikt

17. Vad ska man komma ihåg för att undvika hälsorisker vid cykling?
  A Man ska försöka höja konditionen med försiktiga steg
  B Man ska följa samma instruktioner som andra idrottsmän
  C Man ska avstå från att träna med full kapacitet 

18. Vilket tips ges i slutet av texten?
  A Det är effektivt att träna kontinuerligt utan längre pauser
  B Det är nyttigt att utöva också någon annan idrott än cykling 
  C Det är viktigt att följa professionella instruktioner

Vem ska betala för kulturen?

19. Vad påstås det om kulturupplevelser?
  A De främjar både den fysiska och psykiska hälsan
  B De gör en till en vidsynt människa
  C De utgör ett värdefullt element i livet 

20. Vad sägs det om kulturen i dag?
  A Den är för dyr för samhället
  B Den har förlorat sina traditionella understödjare
  C Den stöds av de frisinnade medborgarna

21. Vilket syfte kan de rika i USA ha för att stödja kultur?
  A De vill ta initiativ till nytänkande i kulturen
  B De vill ägna sig åt renodlad välgörenhet
  C De vill få inflytande i samhället
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22. På vilket sätt skiljer sig kulturstödet i Norden jämfört med USA?
  A Kultur används i marknadsföringssyfte
  B Företagens vinster styrs till kulturen
  C Samhället har ansvar för kultursektorn

23. Varför gynnades kulturen särskilt i det forna östblocket?
  A Den ansågs höja folkets bildningsnivå
  B Den var lätt att leda och kontrollera
  C Den ingick som ett element i den rådande ideologin

24. Vad är typiskt för finansieringen av kultur i Europa?
  A Det är en kombination av enskilda och offentliga medel
  B Det är ett sätt att samtidigt finansiera sociala utgifter
  C Det är ett system där näringslivet står för resurserna

25. Vilken uppfattning har skribenten om kulturstödet i Finland?
  A Det kan jämföras med satsningarna på specialsjukvård
  B Det är till nytta och gynnar hela landet
  C Det följer samma nivå som i den övriga världen 

11



Mias yrke 

Kommunikation är A och O. Först när den 

inte fungerar, reflekterar vi över __26__ 

av god kommunikation. På en arbetsplats 

är den grunden för gemenskap och triv-

sel, __27__ man som kommunikatör kan 

__28__. Det handlar om att var och en 

ska bli __29__ och alla ska bli hörda.

 En kommunikatör effektiviserar sin or-

ganisation med hjälp av information. Det 

kan handla om att göra budskap __30__, 

att sköta olika kanaler som webb och in-

tranät. Man ska också producera __31__ 

texter __31__ informationsmaterial. Det 

är ett mångsidigt jobb och __32__ ligger 

i att kunna delegera. Man måste nog se 

sig själv som en coach som ger råd och 

26. A bredden
 B vikten
 C tyngden
 D längden

27. A vad som
 B vilken som
 C vilket som
 D något som

28. A åstadkomma
 B avskaffa
 C återkomma
 D anställa

29. A seende
 B sedd
 C sett
 D sedda

30. A förmånliga
 B överskådliga
 C påtagliga
 D begripliga

31. A vare sig … eller
 B varken … eller
 C antingen … eller
 D såväl … som

32. A en utmaning
 B en anspelning
 C en belöning
 D en utväg

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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utbildar __33__ än att man sitter och pil-

lar i alla texter själv. Mia Granlund läser 

till kommunikatör på en ny utbildning vid 

Göteborgs universitet med inriktning på 

förvaltning och myndighet. 

 – Jag är såld på det här! säger hon. 

__34__ har hon bara gått ett par veckor 

på det __35__ programmet. Men det finns 

__36__ om att hon valde rätt när hon läm-

nade __37__ och satte sig vid skolbänken 

igen. Mia berättar __38__ henne att byta 

yrke efter tio år som lärare. – För någ-

ra år sedan fick jag chansen att leda ett 

projekt om grundskolans styrdokument 

och det var då jag fick upp ögonen för 

kommunikationsfrågor. Jag tycker om att 

möta människor och försöka __39__ med 

struktur och tydlighet. Så att alla får kän-

na sig nöjda med ett resultat och __40__ 

att saker och ting utvecklas och går fram-

åt. Anna som är koordinator på utbild-

33. A mindre
 B snarare
 C mer
 D snabbare

34. A På länge
 B Än så länge
 C På lång tid
 D Längre fram

35. A nystartande
 B nystartad
 C nystartade
 D nystartat

36. A inget tvivel
 B inget under
 C ingen aning
 D ingen orsak

37. A ett läraryrke
 B läraryrke
 C läraryrket
 D det läraryrket

38. A vad som fick
 B det som fick
 C vem som fick
 D vad fick

39. A besöka
 B bidra
 C bifalla
 D befalla

40. A uppleva
 B upphöra
 C uppnå
 D upplysa
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ningen och __41__ initiativtagare berät-

tar: Vi vände oss till representanter från 

Götalandsregionen och frågade dem vad 

de ansåg vara viktig kompetens __42__ 

en kommunikatör inom offentlig förvalt-

ning. Svaren vi fick in låg sedan till grund 

för hur __43__. Det känns helt unikt och 

värdefullt att man har kunnat bygga upp 

en utbildning som faktiskt överensstäm-

mer med hur behovet av __44__ ser ut.

Källa: www.gp./jobbstudier.se (11.11.2011)

Framtidsyrken

I en utredning från Saco framgår det att 

den som lätt vill ha arbete inom vården 

om fem år gör rätt __45__ att utbilda 

sig till bl.a. biomedicinsk analytiker. 

Biomedicinska analytiker måste vara 

väl __46__ med ett stort antal metoder, 

både manuella och sådana där det krävs 

avancerad utrustning. De ansvarar för 

41. A en av hans
 B en av dess
 C en av deras
 D en av sin

42. A till
 B i
 C på
 D hos

43. A utformades   
  kursplanen slutligen
 B kursplanen   
  utformades slutligen
 C kursplanen slutligen  
  utformades
 D utformades slutligen  
  kursplanen

44. A kunskap
 B budskap
 C vetenskap
 D utbud

45. A om
 B på
 C för
 D i

46. A trogna
 B förtrogna
 C medvetna
 D säkra
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analyser och undersökningar och __47__ 

mätresultat för läkarna. Läkarna är ju 

beroende av ett korrekt svar för att veta 

om en viss behandling har gett resultat.

 __48__ med Sacos framtidsrapport är 

att ge gymnasieelever ett underlag när de 

väljer vidare utbildning, men man varnar 

samtidigt för att __49__ för stor vikt vid 

var man kan få arbete. Apotekare, die-

tist och läkare är vårdyrken där det tros 

__50__ balans om fem år.

Källa: www.saco.se (5.1.2012)

47. A presenterar
 B bearbetar
 C utvecklar
 D förändrar

48. A Syftet
 B Stilen
 C Slutsatsen
 D Provet

49. A laga
 B ligga
 C lägga
 D låta

50. A styra
 B rikta
 C ställa
 D råda
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Du är i en affär med anledning av din nya telefon. 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 språk-
proven. Skriv replikerna i nummerföljd under varandra.

− Hej, hur kan jag hjälpa dig?

Kerro, että ostit puhelimen tästä liikkeestä kuukausi sitten. Aluksi 
kaikki toimi niin kuin pitikin, mutta nyt puhelimeen on tullut jokin 
vika.

− Kan du berätta lite mera?

Ilmaise olevasi turhautunut. Selitä, että vastatessasi puhelimeen soit-
taja ei kuule ääntäsi. Ongelma alkoi toissa päivänä.

− Har du använt telefonen normalt hela tiden? 

Kerro, että puhelin on pudonnut veteen. Puhelin kuitenkin toimi jonkin 
aikaa ongelmitta, etkä usko äänivian johtuvan siitä.

− Det är bäst att vi tar in telefonen på service.

Tiedustele, kuuluuko korjaus takuun piiriin ja kuinka kauan korjaus 
kestää. Kysy, voitko saada käyttöösi varapuhelimen. 

− Det beror på. Jag kan inte säga något säkert just nu. Först måste vi 
kolla telefonen. 

Kysy, kuinka paljon korjaus maksaa, mikäli kyseessä ei ole valmistus-
virhe. Tiedustele, voitko saada korvausta vakuutuksesta.

− Det är svårt att säga. Vi kontaktar dig när vi vet mera. 

– Tack ska du ha för hjälpen. Jag väntar på att ni kontaktar mig.

– Ingen orsak. Vi återkommer!
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3 SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING

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

1. På nätet pågår en diskussion om vilken relation de unga har till 
sina mor- och farföräldrar. Skriv svar på Pernillas inlägg.

Hej!
Min mormor är 68 år och pensionär. Hon bor ganska 
nära oss, men vi träffas väldigt sällan. De gånger vi 
ändå ses visar min mormor knappt något intresse för 
mig. Hon frågar aldrig hur jag mår eller hur det går i 
skolan. Hon har heller aldrig kramat mig. Jag tycker att 
det här är jättetråkigt. Min morfar är död och eftersom 
mina farföräldrar bor utomlands träffar jag dem mycket 
sällan. Snälla, skriv och berätta hurdan relation ni har 
till era mor- och farföräldrar. 
Pernilla

2. Det pågår en livlig debatt i den lokala tidningen om ett eventuellt 
nytt shoppingcenter. Det finns redan ett shoppingcenter på 
20 kilometers avstånd. Skriv en insändare där du stöder eller 
motsätter dig förslaget. Motivera din åsikt.

17



3. Studera figuren nedan som visar lediga arbetsplatser efter nä-
ringsgren under perioden mars 2010 till mars 2011. Har statisti-
ken någon betydelse för ditt val av yrke? Hur kommer du att välja 
vad du börjar studera?

Källa: Statistikcentralen 2012

4. Finland valde en ny president i fjol. Tycker du att debatten före 
valet förändrade samhällsklimatet?
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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        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


