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1 TEXTFÖRSTÅELSE  

Läs texterna 1.1a–1.1e och svara på frågorna 1–25 genom att välja 
det alternativ som bäst passar in i sammanhanget. Markera dina svar 
med blyertspenna på den optiska svarsblanketten.

Anders Blom, företagare

Anders Blom, 22 år, kom redan för tre år sedan på en idé om ett nytt 
koncept för vård av äldre. Under uppväxtåren fick han via släktingar 
som jobbade inom vårdbranschen höra om hur tufft det är inom äldre-
vården och hur lite tid det finns för att ge de boende en social guldkant 
i tillvaron. Varför inte etablera ett bolag där högstadieungdomar kan 
förtjäna lite extra inom äldrevården på helger och sätta fart på de 
sociala aktiviteterna där, tänkte han. Det är bra för både gamla och 
unga ur många aspekter, funderade Anders. – Det är för dålig kontakt 
över generationsgränserna i det här landet. Se vilken skillnad det är i 
exempelvis Spanien.
 – Jag minns själv hur svårt det var att få jobb under skoltiden. Det 
kändes verkligen knepigt att välja rätt utbildning efter grundskolan 
när arbetserfarenheten var lika med noll. Genom att ungdomarna får 
kontakt med vårdbranschen så kan de testa om detta stora arbetsfält 
är något för dem. För många har det underlättat valet av gymnasieut-
bildning. Ur de äldres synvinkel är hjälpen välkommen. Många skulle 
annars passiveras och uppleva att tiden blir lång. Det är faktiskt inte 
ovanligt att äldre blir deprimerade på grund av att de saknar program, 
berättar Anders.
 På ett par år har affärsidén fått fotfäste och det rullar på runt om 
i landet. Anders har nu infört konceptet på 39 äldreboenden. Kom-
munerna köper tjänster av bolaget, som i dag sysselsätter flera hundra 
ungdomar. Det finns en så kallad regionchef för varje kommun. Dessa 
är i övre tonåren och de som tjänar mest. Anders tillägger att han själv 
inte kan ta ut särskilt mycket i ersättning. Överskottspengarna gör 
större nytta om bolaget får växa. 
 På längre sikt smider Anders större planer. – Omsorgsbranschen 
befinner sig i en spännande fas, där privata initiativ blir allt mer ton-
givande. Den allmänna vården fungerar bra i Sverige, men det finns 
plats för aktörer som kan bjuda på något annat. När de stora årsklas-
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serna går i pension finns det gott om välbeställda pensionärer som är 
vana vid god service. Jag tänker bygga nya servicehem där man kan 
få all tänkbar service. Bibliotek, frisersalong, gym och biosalong är 
en del av det som ska finnas i mina hus.

Källa: www.svd.se (16.2.2010)

Vår- eller höstbarn?

Att åldersskillnad är viktig i unga år vet vartenda barn. De som är 
födda sent på året har en del att kämpa emot. Inte nog med att många 
klass- och idrottskompisar ofta har hunnit längre i utvecklingen. De 
sent födda får snällt vänta medan somliga klasskamrater får köra 
moppe, gå på barnförbjudna filmer, övningsköra för körkort och rösta 
i allmänna val. Men i skolan jämförs de med alla i sin årsgrupp. Även 
senare i livet finns orättvisor. Ett exempel är att den fria tandvården 
upphör det år man fyller 20. Decemberbarn får alltså nästan ett år 
mindre av fri tandvård. 
 Tydligast är skillnaden inom idrotten. Tomas Peterson, professor i 
idrottsvetenskap i Malmö, har studerat betydelsen av när på året barn 
och ungdomar är födda. Han slår fast att de tidigast födda gynnas 
inom ungdomsidrotten – forskningen är entydig. Vårbarn är oftast 
mognare, såväl kroppsligt som mentalt, än höstbarn i samma ålders-
grupp. Tomas Peterson kritiserar urvalsmetoden för att den premierar 
fysisk mognad snarare än verklig talang. I 13-årsåldern är de fysiska 
skillnaderna ofta väldigt stora. Somliga har kommit i puberteten och 
blivit stora och starka, medan andra är huvudet kortare än flera lag-
kamrater.
 Urvalet är orsaken till att seniorlagen i fotboll till 50 procent är 
befolkade av spelare som egentligen inte borde platsa, utan vara er-
satta av talangfullare spelare som är födda sent på året. Men dessa har 
redan slutat spela eftersom de missgynnats av urvalssystemet. 
 När professor Allan Svensson i Göteborg 1993 mätte skolresultat 
i årskurserna 3, 6 och 9 fann han att elever födda tidigt på året hade 
något bättre resultat än de som är födda sent. Skillnaderna är relativt 
små och minskade ju högre upp i klasserna eleverna kom. 
 I en italiensk studie av 5 000 universitetsstudenter kom man fram 
till att de yngre i en årsgrupp klarade sig bättre. Och forskarnas för-
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klaring är att de yngre har suttit på kammaren och studerat när deras 
äldre årskamrater ägnat sig åt nöjen. Enligt en studie vid University 
of British Columbia var de mest framstående företagsledarna oftare 
bland de äldsta i klassen när de gick i skolan. Men en annan studie i 
USA visade att 23 procent av cheferna tillhörde den äldsta delen i sin 
klass, medan 20 procent tillhörde den yngsta. 

Källa: www.svd.se (22.2.2010)

Tipsen som räddar din semesterkassa

Inför semestern planerar många familjer att göra resor till exotiska 
platser i fjärran länder. Det här kan kännas pressande för många, både 
psykiskt och ekonomiskt. Måste vi resa långt bort för att få en fin se-
mester? – När man frågar barn, i exempelvis enkäter, vad de tycker är 
det viktigaste på semestern säger många att det är att umgås med de 
allra närmaste, berättar Annika Kollberg. Hon är ekonomisk rådgivare 
och konsult. Barnen uppger att de gärna myser med sina föräldrar i 
fred för arbete och all stress som härskar i vardagen. 
 Annika ger flera goda tips om hur man kan få en lyckad och sam-
tidigt billig semester. Man behöver inte ens ta sig utanför kom-
munens gränser för att familjens minsta ska vara tillfreds. Det räcker 
med att man lånar tält och sovsäckar av kompisar och cyklar iväg 
någonstans för några nätter. Det kan bli en annorlunda upplevelse 
som alla kommer att minnas: övernattning i hällande regn i grannens 
skog!
 För den som planerar en längre resa och tänker sova på pensionat 
eller hotell är det bra att komma ihåg att det är dyrare att boka in sig 
under skolloven, påpekar Annika. Den som har yngre barn kan gärna 
satsa på att resa före eller efter loven, säger hon. Under för- och sen-
sommaren kan vädret visserligen vara kyligt men man kan göra annat 
på en strand än bada. Det kan vara lika trevligt att bygga sandslott 
iklädd ylletröja och halsduk.
 Ett sätt att hålla familjens ekonomi i balans både under och efter 
semestern är att spara ihop semesterpengarna innan det är dags för 
ledighet, tipsar Annika. Hon understryker att man bör undvika att 
skuldsätta sig. – Man kan till exempel sortera upp hemma och se 
om man har något man kan sälja, eller så samlar alla i familjen sina 
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småmynt som man sedan kan använda till glasskassa. Att plocka bär 
tillsammans och sedan sälja dem är också ett trevligt sätt att samla 
pengar till en gemensam resa. 

Källa: Aftonbladet 6.5.2010

Nyheter

Trafikskyddet uppger att bara var tredje cyklist använder cykelhjälm. 
Andelen har varit densamma i ungefär fem år. En majoritet av bar-
nen använder hjälm, men vuxna är inte lika noggranna. Många vuxna 
cyklar utan hjälm även då deras små passagerare i barnstol bär hjälm.

Källa: Hufvudstadsbladet 6.5.2010

Livsmedelsstrejken kommer inte att leda till svält och maten tar inte 
slut. Utbudet av korv och pålägg blir sannolikt lite smalare. Trots det 
töms hyllorna, också på de varor som kommer att produceras i normal 
ordning – för säkerhets skull. Just nu känns det mera rationellt att er-
sätta hamstern i oss alla med ett mumintroll som kanske ser det som 
ett äventyr att smaka på en ny skinksort.

Källa: Hufvudstadsbladet 6.5.2010

Konsumenterna har haft problem både med traditionella renoverings-
företag och med rör- och elmontörer. Klagomålen har gällt bland an-
nat köks- och badrumsrenoveringar, samt reparationer av yttertak. På 
förhand givna prisuppgifter har ofta inte hållit streck utan den slutliga 
räkningen har blivit överraskande hög. Ett annat tvisteämne är att re-
noveringen inte blivit klar inom utsatt tid. Det bästa sättet att undvika 
problem är att ha ett skriftligt avtal som är så detaljerat som möjligt.

Källa: Vasabladet 10.5.2010

Flera hundra ton råolja strömmar varje dygn ut i Mexikanska golfen. 
Det är ett fartyg som läcker. Alla försök att fånga upp den redan ut-
läckta oljan har misslyckats. Nu riktas försöken in på att stoppa själva 
källan. En ny metod ska testas för att få stopp på flödet. Det är ett 
system där gamla plastsopor och skräp ska skjutas in med högt tryck 
i hålet där oljan forsar ut. Det är som att täppa igen en toalett.  Ett an-
nat räddningsförslag går ut på att fylla igen hålet med snabbstelnande 
cement.                                                          Källa: Aftonbladet 11.5.2010

1.1d

100

105

110

115

120

4



Chat med ministern

moderator: Nu börjar chatten med Sveriges skolminister Tobias 
Krantz. Välkommen med frågor.

Per: Kan du förstå att man som kille känner sig maktlös över att tjejer 
inte bara har det lättare i skolan och får högre betyg, utan man ställer 
också lägre krav på dem, och så fort någonting gynnar män så driver 
de det till domstol och får rätt. Tänker ni ändra antagningen till po-
lishögskolan nu? Jag talar inte om mig själv utan menar i allmänhet.
Tobias Krantz: Vi tar nu bort regeln om så kallad positiv särbehand-
ling. Det kommer att gynna både duktiga män och duktiga kvinnor.

Elin: Jag börjar mina universitetsstudier i höst och undrar om du kom-
mer att göra något åt studiestödet?
Tobias Krantz: Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd. 
Ändå har många studenter svårt att få ekonomin att gå ihop. Reger-
ingen presenterar därför i budgeten en studiemedelsreform i två steg. 
Från 1 januari 2010 höjs studiemedlen med 430 kronor per månad och 
nästa höjning sker den 1 januari 2011. Förslaget innebär i praktiken 
att en student med fullt studiemedel får 350 kronor mer i månaden 
än tidigare. 
 Jag kan tillägga att vid internationella jämförelser utmärker sig 
vårt land tydligt. I en studie som genomfördes för några år sedan var 
Sverige det land som erbjöd de bästa ekonomiska möjligheterna till 
högre utbildning, tack vare stora bidrag och goda lånemöjligheter. En 
nyligen publicerad rapport från OECD bekräftar bilden.

Sanna: Har du följt studenternas protest mot avgifter för icke-euro-
peiska studenter? Och vad säger du om det?
Tobias Krantz: Jag delar inte deras uppfattning. Vi vill införa avgifter 
för utomeuropeiska studenter av tre skäl. 1) Om svenska staten bjuder 
utomeuropeiska studenter på gratis utbildning minskar resurserna till 
den svenska högskolan. 2) Svenska studenter får betala avgifter när 
de pluggar utomlands. Varför ska då inte utländska studenter betala 
när de kommer till Sverige? 3) Sverige ska konkurrera med kvalitet, 
inte genom att erbjuda gratis utbildning.

1.1e
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Björn: Hej Tobias! Är inte intagningsprov ett mer rättvist system?
Tobias Krantz: Hej! Jag tror att det är bra om det finns flera sätt att 
bedöma studenter som söker till högskolan. Intagningsprov är ett sätt, 
betyg ett annat, högskoleprov ett tredje. Vi lämnar rätt stort utrymme 
till universiteten att bestämma detta själva. Det viktigaste är att ingen 
särbehandlas negativt på grund av sitt kön.

Charlotte: Varför behövs det fler kvinnor på högskolorna? Och varför 
är kvinnor sämre betalda?
Tobias Krantz: Kvinnor är i majoritet på grundutbildningen men de 
blir allt färre högre upp i hierarkin. Vi har exempelvis för få kvinnor 
som professorer. Generellt sett är det så att många välutbildade kvin-
nor i akademikeryrken, där kvinnor dominerar, har för låga löner. 
Men det är en fråga för arbetsmarknadens parter.

Charlotte: Varför vill man locka fler studenter till Lund när man inte 
ens klarar av att ta hand om de som redan kommer? Flera utbytesstu-
denter tvingas varje termin att återvända hem på grund av bostads-
brist.
Tobias Krantz: Bostadsbristen på inte minst större universitetsorter 
har länge varit en omdebatterad fråga. När jag själv pluggade fick 
jag flytta runt en del mellan olika boenden. Regeringen för en aktiv 
politik för att motverka bostadsbrist men också kommunerna måste 
ta sitt ansvar. Stort tack för alla frågor!

moderator: Nu är chatten stängd. Tack för alla frågor.

Källa: www.sydsvenskan.se (26.1.2010)
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Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
12 oleviin kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Så påverkas unga av nätreklamen

Många ungdomar tycker att de själva inte påverkas av den reklam de 
möter på nätet, men kan berätta om andra som lurats av marknads-
föringen. Det är ett av resultaten av en studie med rubriken ”Reklam 
funkar inte på mig” där två högstadieklasser i södra Sverige har fått 
sin relation till reklamen på nätet granskad. 
 Avsikten med studien var alltså att undersöka var tonåringarna 
surfar, hur mycket reklam de exponeras för och deras inställning till 
reklamen. Ett av resultaten blev att fyra av fem ungdomar inte alls 
mindes den reklam de hade exponerats för, det vill säga de missade 
den helt och hållet och noterade egentligen bara cirka tio procent av 
annonserna.
 Pojkarna tittade mer på reklam i alla kategorier, även reklam för 
mode och skönhetsprodukter. Den reklam som fick mest uppmärk-
samhet av båda könen, trots att den inte hade flest annonser, var re-
klam för mat och dryck. Ett skäl till att flickor tittar mindre på reklam 
kan vara att pojkarna i studien oftare hade fri tillgång till datorer, 
medan många flickor hade regler hemma om hur lång tid de fick an-
vända datorn. Reglerna för vilka sajter ungdomarna fick besöka var 
också hårdare för flickorna. Internetanvändningen var därför mycket 
mer fokuserad hos flickorna – det är vanligare att de tecknar, lägger 
upp foton på sina husdjur eller skriver bloggar.
 Enligt ungdomarna själva var de skeptiska till och misstänksamma 
mot reklamen eftersom de anser att den är opålitlig. Många tycker 
att reklamen bara ljuger och luras. Ändå skickar många ungdomar 
vidare mejl med reklambudskap till sina kompisar. De förklarar det 
här beteendet med att de vill vara ”bussiga” och hjälpa annonsören.
 Ungdomarna uppfattade också reklam i sociala nätverk på web-
ben som störande. De menar att dessa forum borde vara privata. Den 
reklam som ungdomarna vänder sig allra mest mot är den som stjäl 
deras tid. Ett exempel på sådan reklam är webb-tv på till exempel 
en kvällstidnings webbplats, där besökaren tvingas titta på en kort 
reklamsnutt innan han eller hon ens kommer in till själva innehållet. 

1.2
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Anders Blom, företagare

 1. Hur kom Anders på idén att starta bolaget?
  A Han ville hjälpa unga med problem
  B Han tyckte att äldre personer var för ensamma
  C Han ville föra samman människor i olika åldrar

 2. Vad kan Anders affärsidé ge de unga?
  A De kan tjäna riktigt bra genom skiftarbete
  B De kan skaffa poäng för en studieplats 
  C De kan få en idé om vad de vill jobba med

 3. Vilken nytta upplever de äldre att de har av verksamheten?
  A De undviker att bli uttråkade
  B De får bättre kontakt med andra klienter
  C De får en chans att se livet i samhället

 4. Vad berättas det om bolaget?
  A Det har etablerat sig på många orter
  B Det har gjort grundaren till en förmögen person
  C Det har väckt kommunens intresse att köpa det

 5. Vad säger Anders om framtiden?
  A Kommunen kan få svårt att klara av äldrevården
  B Tiden är mogen för ett nytänkande
  C Servicehus kommer att ge stora vinster

Vår- eller höstbarn?

 6. Vad kan den som är född i slutet av året råka ut för?
  A Den kan klara sig bättre i sport än sina yngre kamrater
  B Den kan utsättas för mobbning i skolan på grund av sin  
   ålder
  C Den kan gå miste om en del sociala förmåner på grund  
   av sin födelsetid
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 7. Vad har Tomas Peterson kommit fram till i fråga om barn?
  A De mest talangfulla i fotboll är födda i slutet av året
  B Den som är född på våren får den bästa starten
  C I bollspel är det inte avgörande när på året man är född

 8. Vilka följder har indelningen i ålderskategorier för idrotten?
  A Det är vanligt att man prioriterar mental mognad 
  B Systemet leder till att alla får spela i matcher lika mycket
  C Många begåvade tenderar att hoppa av i ett tidigt skede

 9. Vilket samband har födelsetiden och studieframgången?
  A I skolan är sambandet litet och blir bara mindre med åren
  B Framgång i idrott korrelerar med framgång i studierna
  C På universitet klarar sig de äldre bättre än de yngre

10. Vilket samband har framgång i näringslivet och födelsetiden?
  A Mönstret är detsamma som på universitetet
  B Födelsetiden tycks inte spela någon större roll
  C Det finns en liten skillnad till de yngres fördel

Tipsen som räddar din semesterkassa

11. Vad uppskattar barnen under semestern, enligt Annika?
  A Att familjen har möjlighet att byta miljö
  B Att få uppleva spännande äventyr med familjen
  C Att få njuta av att vara tillsammans med familjen

12. Hur kan en minnesvärd semester se ut om man följer Annikas  
 råd?
  A Man besöker sommarevenemang på hemorten
  B Man råkar ut för oväntade utmaningar i närmiljön
  C Man lär känna dem som bor nära och har roligt med dem

13.  Hur lyder budgettipset som Annika ger till småbarnsfamiljer?
  A Passa på att resa under vinterperioden
  B Ha koll på alla specialerbjudanden
  C Dra nytta av sommarens lågprissäsonger
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14. På vilket sätt anser Annika att man kan dryga ut semesterkassan?
  A Man kan ta ett litet snabblån för säkerhets skull
  B Man kan sälja sina onödiga prylar och tjäna en slant
  C Man kan äta hälsosamt och billigt före semestern

Nyheter

15. Vad sägs om användningen av cykelhjälm?
  A Användningen av cykelhjälm har minskat de senaste åren
  B Det är vanligt att barn använder cykelhjälm
  C Om en vuxen har hjälm, har också barnet hjälm

16. Vad uppmanar nyheten oss till?
  A Att följa med vilka varor som eventuellt tar slut
  B Att köpa sådan mat som vi inte tidigare har provat på
  C Att skaffa oss ett litet förråd av baslivsmedel

17. Vad beskylls byggföretagen för?
  A De har inte kunnat hålla tidtabeller
  B De har vägrat att skriva under kontrakt
  C De har debiterat överpris för sitt arbete

18. Hur tänker man stoppa oljeutsläppet?
  A Genom att använda sig av sten
  B Genom att pumpa in vatten i hålet
  C Genom att utnyttja avfallsmaterial

Chat med ministern

19. Vad är Per frustrerad över?
  A Han har blivit utan studieplats
  B Han pekar på en mängd orättvisor
  C Han har förlorat ett fall i rätten

20. Vad kommer att hända med stödet till studenterna?
  A Studiemedlen kommer att stiga i två etapper
  B Lånevillkoren kommer att förbättras stegvis
  C Boendestödet kommer att höjas successivt

10
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21. Vad säger Tobias Krantz om studiestödet i internationell   
 jämförelse?
  A Sverige har ett studiestödssystem med begränsningar
  B Bidragen i Sverige är i linje med internationell praxis
  C Sverige är nummer ett i den internationella rapporten

22. Varför har de svenska studenterna protesterat? 
  A De anser att utländska studenter sänker nivån på   
   universiteten
  B De tycker att alla ska ha rätt till gratis utbildning i   
   Sverige
  C De kräver att svenska studenter ska få studera gratis   
   utomlands

23. Vad säger ministern om intagningen till högskolor och   
 universitet?
  A Han menar att det ska finnas alternativa sätt att komma in
  B Han tycker att inträdesprov är den mest rättvisa metoden
  C Han svarar inte på frågan utan hänvisar till    
   jämställdhetsdebatten

24. Vad säger ministern om kvinnor i akademikeryrken?
  A De innehar mer sällan de högsta positionerna
  B De har blivit allt fler de senaste åren
  C De borde kräva kraftigare tag av facket

25. Vad berättar ministern om sin egen studietid?
  A Han var tvungen att avbryta sina studier många gånger
  B Han har själv studerat i Lund och vet hur det är
  C Han måste då och då byta bostad under studietiden
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All  reklam som man blir tvungen att titta på ofrivilligt irriterar ung-
domarna. 
 Ungdomarna känner alltså inte igen reklam när de ser det. De tän-
ker inte heller på att det finns företag som kanske försöker påverka 
dem på chattar eller via varumärkesreklam på sådana bloggar som 
ungdomarna läser. Så när till exempel Blondin-Emma bloggar om 
”dagens outfit” och lägger ut bilder på sig själv klädd i ett visst klä-
desmärke, så inser inte alla att hon faktiskt har ett kontrakt och får 
betalt av klädesföretaget för att göra just det.

Källa: internetworld.idg.se (9.10.2010)

a. Mitkä seikat ovat tutkimuksen mukaan ominaisia nuorten   
 suhtautumiselle verkkomainontaan?

b. Millä tavoin tyttöjen verkonkäyttöä rajoitetaan?

c. Mitä epäjohdonmukaisuuksia ilmenee nuorten suhtautumisessa  
 verkkomainontaan?

d. Minkä tyyppiset mainokset ärsyttävät nuoria eniten verkossa?

e. Miten Blondin-Emma harjoittaa piilomainontaa? 
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I Jannes verkstad får leksakerna

nytt liv

I fyrtio år reparerade Janne Lundqvist rik-

tiga lokomotiv och tågvagnar. Nu __26__ 

han trasiga leksakståg och dockor. När de 

__27__ leksakerna är som nya igen skän-

ker han dem till sjuka och fattiga barn.

 Vid en första anblick skulle man 

__28__ tro att den gamla smedjan i byn 

Ånge nära __29__ Sundsvall i norra Sve-

rige i själva verket är jultomtens __30__. 

Här finns hundratals leksaker i vackra 

kartonger som väntar på att __31__ ut 

till barn runt om i världen.

 Men nej, makarna Ingrid och Janne 

Lundqvist är __32__ tomtemor __32__ 

tomtefar. Däremot har de kommit på idén 

att samla in trasiga leksaker __33__ se-

dan reparera dem och skänka dem vidare 

till olika __34__ ändamål.

26. A lägger
 B lovar
 C lagar

27. A bortkastad
 B bortkastat
 C bortkastade

28. A kunna
 B kan
 C kunde

29. A en stad
 B stad
 C staden

30. A hemlig verkstad
 B hemliga verkstad
 C hemliga verkstaden

31. A skicka
 B skickas
 C skickat

32. A varken ... eller
 B antingen ... eller
 C både ... och

33. A som att
 B för att
 C till att

34. A välgörande
 B välgjort
 C välgjorda

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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 ”Det började väl för cirka tio år se-

dan”, minns Janne, som reparerade rik-

tiga tåg i fyra årtionden __35__ han fick 

möjligheten att pensionera sig i förtid. 

”En dag undrade jag __36__ alla trasiga 

leksaker egentligen tar vägen. Jag gick 

till leksaksaffären här i stan och __37__ 

till ägaren, en äldre dam. Hon sade att 

folk brukar kasta bort dem, för __38__ 

att reparera dem. Hon hade själv ett par 

trasiga bilar som hon __39__ till mig.”

 Steget från tågreparatör till leksaks-

reparatör är __40__ än man kan ana. I 

yrkeslivet var Janne främst specialiserad 

på elektronik, __41__ har visat sig vara 

nyttigt när han skruvar och mixtrar med 

de trasiga leksakerna. 

 ”Jag är nyfiken av naturen och gillar 

att kolla hur saker och ting fungerar”, sä-

ger Janne och skrattar. ”Att se hur en lek-

sak är konstruerad är något som __42__.”

 De flesta leksaker har makarna Lund-

qvist skänkt till barnkliniken i Sundsvall. 

__43__ har en hel del skickats till barn-

hem i Estland och Afrika. Då var det spe-

ciellt viktigt att packa sakerna ordentligt. 

35. A sedan
 B medan
 C tills

36. A var
 B vart
 C varifrån

37. A ställde frågan
 B gav löftet
 C tog initiativet

38. A lönar det sig inte 
 B det inte lönar sig
 C det lönar sig inte

39. A tog
 B gav
 C fick

40. A litet
 B mindre
 C minst

41. A som
 B vilket
 C vad

42. A jag tröttnar  
  aldrig på
 B tröttnar jag  
  aldrig på
 C jag aldrig  
  tröttnar på

43. A Däremot
 B Dessutom
 C Dåförtiden
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Det skulle ju ha varit synd om barnen 

__44__ bara leksaksbitar i kartongerna!

 Vid tidpunkten för intervjun __45__ 

Ingrid och Janne Lundqvist __45__ att 

drunkna i dockor och bilar. ”Så här stort 

lager har vi inte haft __46__”, konstate-

rar Ingrid. ”Men en stor affär i Sundsvall 

som __47__ till nya lokaler i början av 

sommaren ringde upp Janne och bad 

__48__ komma och hämta leksakerna. 

Nu har vi jobb för lång tid framåt. Men 

det är bara kul att ha något att syssla med 

__49__. Och Janne säger ofta till mig att 

__50__ roligast är att provleka själv!”

Källa: Året Runt 45/2007

44. A ville hitta
 B hittade
 C hade hittat

45. A tycker ... om
 B säger ... till
 C håller ... på

46. A förut
 B förrän
 C före

47. A flög
 B flydde
 C flyttade

48. A sig
 B honom
 C henne

49. A kvällen
 B i kväll
 C på kvällarna

50. A allt
 B alla
 C allra
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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.

Olet hotellissa. Mitä sanot eri tilanteissa?

Receptionen: Hej, och välkommen!

Du:  1. Tervehdi ja kerro, millä nimellä ja millaisen huoneen olet 
varannut.

Receptionen: Ett ögonblick, jag ska se efter här. Ja, det är riktigt. Var 
så god och fyll i kortet.

Du:  2. Kysy, voiko aamiaisen saada huoneeseen ja maksaako se 
jotain.

Receptionen: Det går bra. Vi debiterar 100 kronor extra för det. Du 
ska fylla i den här beställningen.

Du:  3. Soita hotellin vastaanottoon ja kerro, että huonetta ei 
selvästikään ole siivottu.

Receptionen: Oj då. Jag ska genast skicka upp en städare.

Du:  4. Kerro myös, ettei roskakoria ole tyhjennetty ja että huoneeseen 
kuuluu myös melua.

Receptionen: Jag är verkligen ledsen. Jag ska se om vi har ett annat 
rum till dig. Vi kommer strax upp med en nyckel.

Du:  5. Kiitä ja esitä toiveesi saada siisti huone. Pyydä myös jotakin 
pientä hyvitykseksi.

Receptionen: Det ska säkert ordna sig.

16

2.2



3 SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING

Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille ruotsiksi. Valitse toi-
nen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemie-
si tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse ne 
vastaavan tekstin loppuun.

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

3.1 Olit viime kesänä jollakin harrastuksiisi liittyvällä kurssilla Ah-
venanmaalla. Tutustuit siellä ruotsinkieliseen tyttöön/poikaan. 
Nyt olet löytänyt netistä jatkokurssin. Kirjoita ystävällesi sähkö-
postiviesti, jossa houkuttelet hänet mukaan tälle uudelle kurssille.

 TAI

3.2 Löysit netistä jonkin itseäsi kiinnostavan adressin. Kirjoita ystä-
vällesi sähköpostiviesti, jossa houkuttelet myös häntä kirjoitta-
maan nimensä kyseiseen vetoomukseen ja pyydät häntä välittä-
mään viestiä vetoomuksesta eteenpäin.

Kirjoitustehtävän pituus: 100–130 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä.

3.3 Löysit netistä nuorten keskustelupalstalta oheisen tekstin. Kirjoi-
ta oma kannanottosi keskusteluun. 

 Hej,
 jag har nu varit med i föreningen Djurvännerna i två år. Vi har 

arrangerat en massa jippon och jag har varit mycket engagerad. 
Men nu har jag börjat undra om det vi gör är vettigt. Lönar det 
sig att engagera sig så mycket när man ändå inte kan förändra 
världen? Vad tycker du? Har du själv varit aktiv i någon förening? 

 Amanda

 TAI
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3.4 Löysit netistä nuorten keskustelupalstalta oheisen tekstin. Kirjoi-
ta oma kannanottosi keskusteluun. 

 Hej,
 nästa höst kan jag rösta för första gången. Men jag är mycket 

osäker på om jag vill göra det eller inte. Jag vet ingenting om 
politik och känner inte personligen någon som är med i politiken. 
Jag funderar också på om det över huvud taget lönar sig att rösta. 
Tänker du själv rösta? Hur väljer du kandidat i så fall? 

 Anders



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.


