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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.

Jens Lapidus

Jens Lapidus bor i Stockholm och jobbar som advokat. År 2006 debu-
terade han med Snabba cash, som blev en av 2000-talets mest omtala-
de och sålda böcker. Den är såld till 30 länder och också filmatiserad. 
Uppföljaren Aldrig fucka upp är skriven i samma hårdkokta stil och 
skildrar de kriminellas egen inre logik. Den tredje titeln i serien om 
Stockholms undre värld heter Livet deluxe. 
 Böckerna rör sig i Stockholms undre värld. Få författare har väl 
samma förutsättningar att beskriva den världen som Jens Lapidus. 
En lista från en tingsrätt i Stockholmsområdet visar att han dagligen 
försvarar personer anklagade för rån, människorov och koppleri. Jens 
Lapidus beskriver verkligheten på ett trovärdigt sätt. Han gräver där 
han står och samlar ivrigt på anteckningar. Han skriver ned allt ifrån 
vad folk säger, vad de har på sig och vad de har för livssyn – oavsett 
om det är på tunnelbanan eller i rättegångssalen.
 Jens Lapidus får ofta mejl från män i olika åldrar som berättar att 
de äntligen har börjat läsa, tack vare hans böcker. Medelålderskvinnor 
är den stora läsande gruppen och han är glad för att ha lyckats locka 
även andra att komma in i läsandet. När Lapidus har föreläst på bib-
lioteken har många unga människor kommit och många unga läsare 
har skickat respons till förlaget. Det förs ingen statistik på ålder bland 
läsare, men han har en känsla av att läsarkåren är yngre än i snitt. 
 Recensenterna har reagerat på att männen i Jens Lapidus romaner 
är stora, dumma och begår brott. Kvinnor är små och finns i bakgrun-
den, skriver en del. Andra lägger till att hans böcker tillhör de mest 
utlånade på svenska fängelser. Men något moraliskt ansvar för att 
påverka unga mäns kvinnosyn känner han inte. Det handlar om att 
skapa en känsla av realism.
 Man har också reagerat på språket i Jens Lapidus böcker. Lapidus 
låter språk brytas mot varandra. Rinkebysvenska kontra domstolspro-
tokollens kanslisvenska, kvällstidningsprosa kontra ekonomijargong. 
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Det har sagts att språket är på en och samma gång Lapidus styrka och 
svaghet. Det är effektivt med sina korthuggna, liksom avbitna me-
ningar, pepprade med slang och svordomar. Bitvis är det som att läsa 
ilsket komprimerade scen anvisningar till en film. Lapidus själv säger 
att form och budskap ska påverka läsaren genom att gå hand i hand. 
Ett aggressivt tema i en aggressiv text gör läsupplevelsen starkare, 
menar han. 
 Lapidus pratar gärna om budskapet i sina böcker. Han tycker att 
budskapet är ”allmänmänskligt”. Även kriminella befinner sig på en 
skala av både gott och ont. Han säger att brottslingar lever ett misera-
belt liv, fjärran från glamouren. De är rädda, de missköter sin hälsa, 
de har mardrömmar och deras relationer med släktingarna är urusla. 
Det är inte ett liv att avundas.

Källor: www.lararnasnyheter.se; www.wwd.se;

 www.folkuniversitetet.se (21.9.2011)

Spetsbergen

Spetsbergen är den största ön i ögruppen Svalbard, som hör till Norge. 
På hela ögruppen Svalbard bor cirka 2 800 personer och minst lika 
många isbjörnar. De flesta personer jobbar med forskning, turism 
och gruvdrift. All skatt som betalas stannar på ön, men ingen kan 
beviljas pension eller socialbidrag. På ön får det inte heller finnas 
någon ursprungsbefolkning och därför är det förbjudet att föda barn 
på Svalbard. Även äldre som riskerar att dö skickas över till fastlan-
det, eftersom det inte finns någon kyrkogård på ön på grund av den 
ständiga tjälen.
 För ett par år sedan bestämde sig en finländsk expedition för att 
segla runt Spetsbergen. Reseberättelsen började 200 sjömil norr om 
Tromsö. Det var fem grader i vattnet och lika kallt i luften. Männen 
var klädda i tre lager yllekläder och drog huttrande ner skinnmös-
sorna över öron och kinder. Papperskriget som föregick resan är ett 
minne blott. Också båtproblemet löste sig när de fick tag på en bekant 
båtägare som nappade på idén att segla omkring vid Spetsbergen. Rätt 
snart visade det sig dock att själva seglingen blev den mest utmanande 
etappen under resan. 
 I vattnen kring Björnön var det gropig sjö, ström och besvärliga 
vindar. Dagen före resan hade de kontrollerat isläget kring Spetsber-
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gen. Enligt alla kartor var vattnet öppet vid västra sidan. Men samti-
digt som expeditionen seglade norrut förvärrades isläget. Plötsligt var 
sikten inte mer än hundra meter och isblock flöt runt överallt. Trots 
att expeditionen rörde sig med en lättbyggd tävlingsbåt klarade de sig 
ändå ur ibland rätt svåra situationer.  
 En dag när en av expeditionens medlemmar, Henrik, stod i sjön 
och borstade tänderna, fick han syn på en isbjörn på andra sidan 
stranden. Det var den mäktigaste naturupplevelsen han varit med om. 
Henrik tog fram geväret och fick liv i de andra. En tog fram kikaren 
och en annan höll i det laddade geväret medan Henrik fotograferade. 
Isbjörnen befann sig ett stenkast från tältet men den simmade förbi. 
Om den skulle ha närmat sig borde de ha skrämt i väg den med olika 
ljud. Den sista utvägen hade varit att skjuta björnen.
 Männen visste inte att ungefär vid samma tidpunkt hade en isbjörn 
överfallit en expedition på ett annat område på Spetsbergen. En 17-
årig brittisk pojke omkom, och flera i sällskapet skadades. Den brittis-
ka expeditionen hade haft varningstråd runt tältet, men det fungerade 
inte och björnen var utsvulten. Då nyheten om olyckan kom, visste 
ingen ännu nationaliteten på de skadade. Deras sällskap råkade vara 
lika stort som det finländska och de hade följt finländarnas ursprung-
liga rutt. Finländarnas anhöriga blev skrämda när de läste de första 
nyheterna om olyckan. 
 Nu några år efter äventyret har männen ofta tänkt på Willem Ba-
rents som upptäckte öarna. Han kom dit utan någonting. I dag har 
man kartor, satellittelefoner, gps, israpporter, gevär och värme i båten. 
Men en sak har inte förändrats, isen är lika förrädisk nu som för 500 
sedan. Man ska inte ta något för givet.

Källa: Hufvudstadsbladet 20.11.2011

Människor är kreativa 

John van Leer har älskat att skapa nya saker sedan han var liten. När 
John var tre år smet han in i badrummet medan mamma Lena diskade. 
Efter en stund undrade hon vart sonen tagit vägen och började leta. 
Hon fann honom skrattande i badrummet. – Mamma har berättat att 
jag tagit allt papper i en toalettrulle och försökt göra en svan. Det var 
papper och vatten i hela badrummet. Jag minns vagt att jag var stolt 
och glad, berättar John van Leer. Mamma Lena kunde ha blivit arg 
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över hur sonen stökat till det, men i stället berömde hon den vackra 
svanen och hur påhittig sonen var. 
 Nyligen fick John pris för en av sina nya produkter, en verklig 
innovation – en badanka som ser till att vattnet inte rinner över i bad-
karet. Egentligen uppfann han badankan redan som barn när han ri-
tade skisserna i sin uppfinnarbok. Att inte vara rädd för att göra fel är 
nyckeln till kreativitet, tror John. Man lär sig genom att först göra fel 
ett antal gånger. Samma sak är det med kreativitet. 
 John van Leer berättar att radhuskvarteret i Gävle där han växte 
upp var fullt av kreativa vuxna. Där bodde en musiker som snickrade 
mycket hemma i källaren, och en mamma som var konsthantver-
kare. – Alla mina barndomsvänner har kreativa yrken i dag. Jag tror 
att alla människor är kreativa från början, vågar testa och pröva. När 
jag växte upp var det ingen vuxen som såg det som vi gjorde som 
mindre viktigt eller tyckte att vi förstörde, berättar John. I fyran tyckte 
Johns lärare att han skrev så enormt slarvigt. Så fick han en ny lärare 
som tvärtemot tyckte att hans handstil var kreativ och visade att han 
vågade.
 John har läst innovation och design på Tekniska högskolan. Ut-
bildningen var treårig och John trivdes. När han och en studiekompis 
till John skulle göra sitt examensarbete funderade de länge. Så kom 
idén: Många städare i Sverige känner smärta varje dag i axlar, armar 
eller nacke. Därför ville John och studiekompisen utveckla en annor-
lunda golvmopp för att minska arbetsskadorna. – Vi har nu fått patent 
i Europa och några större företag inom städbranschen har visat sitt 
intresse för produkten. Just nu jobbar vi med att få till det sista som 
krävs för en eventuell lansering, berättar John.
 Efter studierna började John arbeta på lastbilstillverkaren Scania 
i Södertälje. Där är han i dag studioingenjör på designavdelningen. 
– Titeln kanske låter lite märklig, men det handlar om att skapa tek-
niskt fungerade lösningar utifrån de skisser som våra designer kom-
mer med. Det är ett kreativt jobb som handlar om att hela tiden lösa 
problem. Ofta stannar vi upp och funderar om det inte finns andra 
sätt att göra en sak på. I ett team på en arbetsplats måste atmosfären 
vara tillåtande och öppen. Inga förslag ska avfärdas innan de prövats 
noggrant – den mest osannolika lösningen kan visa sig fungera bäst, 
säger John.

Källa: www.dn.se (29.11.2011)
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Smaka och njut!

Finger lime
Finger lime, även kallad citruskaviar, kommer från Australien. Det 
är en liten cylinderformad frukt som trots namnet inte är släkt med 
citrusfrukterna. Den har dock citrussmak. Fruktköttet består av ka-
viarliknande limesmakande gryn, som i de bästa köken bland annat 
används i olika drinkar samt i fisk- och ostronrätter. Förvara frukten i 
kylskåpet så är fruktköttet fräscht upp till tre veckor. 

Källa: Exclusive 4/2011

Kaffe
Finländare har aldrig minskat på kaffedrickandet. Man ska njuta av 
sitt kaffe, men i det lutherska arbetsklimatet ger kaffepauserna också 
energi. I duktighetskulturen ska långa siestor inte avbryta arbetsdagen, 
utan vilan utförs effektivt genom en eller två snabba koppar kaffe. 
 Smak är kulturbundet och när det gäller kaffe är frågan: mörkt eller 
ljust? Att ljusrostat kaffe är så mycket billigare i affären än mörk-
rostat beror mer på ekonomi och popularitet än själva tillverkningen. 
Ljusrostat kaffe till extrapris ska locka kunder till att handla mat. Trots 
att mörkt kaffe rostas längre kan man inte tala om någon sorts svinn 
i rostningen. Det är en aning dyrare att göra mörkrost men den pris-
skillnaden som vi ser i butiken korrelerar inte. 

Källa: Hufvudstadsbladet 10.1.2012

Havtorn
Havtornen är ett bär som växer på det svenskspråkiga kustområdet. 
Busken växer endast vid Bottniska vikens stränder och i västra Åland. 
Förr användes havtornsbär traditionellt i liten skala och bären plocka-
des vanligen först då havet frusit till is och man kunde röra sig runt 
holmarna med cykel. På 1930-talet gömdes sprit i den yttre skärgår-
den under långa perioder. Spritsmugglarna smakade på spriten medan 
de väntade på bättre väder. De konstaterade att spriten smakade yp-
perligt tillsammans med saft av havtorn. Bristen på livsmedel efter 
krigsåren och framförallt ransoneringen av socker ökade havtorns-
bärens betydelse. Först på 1960-talet väckte den fräscha saften större 
intresse. I och med att efterfrågan på havtornsbär ökade, blev också 
plockningen allmännare. Användningen av havtornsbär ledde till att 
staten började reglera plockningen noggrannare. 

Källa: www.nyfikenvital.org (28.12.2011)
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Granatäpple
Granatäpple är en mycket gammal nyttoväxt som omtalades redan un-
der antiken. Träden planterades på hjältars gravar för att släkten skulle 
växa, eftersom trädet tidigt uppfattades som en symbol för fruktsam-
het. I Rom avbildades gudinnan Juno med ett granatäpple i handen 
som symbol för äktenskapet.
 Granatäpplen är svåra att äta som de är, men juicen blir allt mer 
populär liksom granatäpplen som färgsättning i livsmedel. Juicen är 
rik på flera typer av antioxidanter och en del forskning pekar på att 
den kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Frukten äts sällan som 
den är på grund av det hårda skalet. Fruktkött finns på de många små 
kärnorna och kan pressas eller skrapas ur frukten.

Källor: www.wikipedia.org; www.nyfikenvital.org (28.12.2011)

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

Korkade uttalanden

År 1946 sade chefen för ett filmbolag: ”TV:n kommer aldrig att kunna 
behålla några marknadsandelar efter det första halvåret. Människor 
kommer att tröttna på att stirra in i en trälåda varje kväll.” År 1942 
trodde man på företaget IBM att det finns en världsmarknad för kan-
ske fem datorer.  Så sent som år 1977 lät IBM bli att patentera datorn, 
för man trodde att det inte finns något skäl till att någon skulle vilja 
ha en egen dator hemma.

a) Miksi televisiolla ei arveltu olevan tulevaisuutta? Entä miksi  
 IBM ei patentoinut kehittämäänsä tietokonetta?

Den amerikanska tidskriften Science Digest skrev år 1948: ”Att landa 
och kunna röra sig på månen innebär så många allvarliga problem 
för människor att det mycket väl kan ta vetenskapen ytterligare 200 
år att lösa dem.” Tjugo år senare landsteg amerikanerna på månen 
som de första människorna med sin Apollo 11. Kapplöpningen med 
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Jens Lapidus

 1. Varifrån härstammar trovärdigheten i Lapidus böcker?
  A Han umgås i kriminella kretsar
  B Han sitter som domare i rätten
  C Han samlar in material var han än befinner sig

 2. Vad sägs om läsarkåren för Jens Lapidus böcker?
  A Den består närmast av män från olika åldersgrupper
  B Majoriteten av läsare är kvinnor i medelådern
  C Nya läsargrupper har hittat böckerna

 3. Vad har kritikerna uttalat sig om?
  A Böckerna skildrar en maskulin värld
  B Böckerna saknar feminina drag
  C Böckerna är omoraliska

 4. Vad är typiskt för språket i Jens Lapidus böcker?
  A Det liknar replikerna i en film
  B Det består delvis av utländsk jargong
  C Det är en kombination av olika stilar

 5. Vad säger Jens Lapidus själv om språkets betydelse?
  A Språket ska ge texten en extra krydda
  B Språk och innehåll hör ihop
  C Språket får gärna chockera läsaren

 6. Vilken bild av de kriminella ger Jens Lapidus i sina böcker?
  A De är också människor
  B De är nöjda med sitt liv
  C De har en svår karaktär

Spetsbergen

 7. Vad är det för speciellt med Spetsbergen?
  A Öborna har ett ovanligt bra socialskydd
  B Det ordnas inga begravningar på ön
  C De flesta som bor på ön är födda någon annanstans
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 8. Vad var det mest problematiska under resan?
  A Den krångliga byråkratin
  B Båtfärden runt Spetsbergen
  C Det kalla och blåsiga vädret

 9. Vad kom som en överraskning under resan?
  A Båten var inte tillräckligt hållbar
  B Isen var inte tillräckligt tjock
  C Förhandsinformationen stämde inte

10. Vad berättas det om isbjörnen?
  A Den försökte attackera männen
  B Den blev skjuten i sista minuten
  C Den lät bli att komma upp på land

11. Varför blev finländarnas familjer så oroliga efter nyheterna?
  A De trodde att finländarna rörde sig i sällskap med britterna
  B Uppgifterna stämde överens med den finländska   
   expeditionen
  C Kontakten med expeditionen var bruten sedan många dagar

12. Vad konstateras det om Willem Barents?
  A Han var den första som besökte Spetsbergen
  B För honom var det lättare att röra sig kring Spetsbergen
  C Han hade mycket få tekniska hjälpmedel

Människor är kreativa

13. Hur reagerade modern när hon hittade John i badrummet?
  A Hon uppmuntrade och stödde honom
  B Hon skrattade högt och hjälpte honom
  C Hon städade badrummet och grälade på honom

14. Varför är badankan så central för John?
  A Det är en gåva som han fått som barn
  B Det är hans första skapelse
  C Det är en uppfinning som han belönats för 
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15. Vad är förutsättningen för kreativitet enligt John?
  A Att man som barn har mycket tid att leka
  B Att man tillåts göra misstag
  C Att man redan tidigt har uppfinningsförmåga

16. Hur förhöll sig vuxna till barn i Johns barndom?
  A De ansåg att barn lärde sig snabbt
  B De tyckte att barnens sysslor var betydelsefulla
  C De påstod att barn är aktiva

17. Vad berättas det om Johns examensarbete?
  A Dess syfte var att lösa ett problem
  B Det var svårt att få ämnet godkänt
  C Frukterna av arbetet säljs runtom i världen

18. Vad berättar John om sitt arbete?
  A Han får förverkliga sig själv utan gränser
  B Han hittar på nya sätt att designa produkter
  C Han bearbetar sina kollegors idéer

Smaka och njut!

19. Vad är karaktäristiskt för frukten finger lime?
  A Den har en god hållbarhet i rätt temperatur
  B Den liknar citronen till färg och form
  C Den används som dekoration i olika maträtter

20. Vad sägs det om kaffe och dagens finländare?
  A Det är de ungas njutningsmedel
  B Att dricka kaffe är ett sätt att samla krafter
  C Konsumtionen tycks gå ner

21. Vad sägs det om tillverkningen och försäljningen av kaffe?
  A Mörkrostat kaffe är mera ekonomiskt att tillverka
  B Ljusrostat kaffe används som kampanjvara
  C Produktionskostnaderna är lika oberoende av sort
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22. Vad berättas det om havtorn förr i tiden?
  A Den odlades sparsamt i skärgården 
  B Den frös under kalla vintrar
  C Den var tidvis ett sötningsmedel och näringstillägg

23. Vad hände när havtornsbären hade blivit populära?
  A Havtornsbären användes för olagliga ändamål
  B Det saknades tillräckligt med plockare
  C Myndigheterna införde nya bestämmelser

24. Varför nämns antiken i samband med granatäpplet?
  A Äppelträdet var en prydnad
  B Man trodde på äpplets mytiska kraft
  C Äpplet ansågs vara en helig frukt

25. Varför har granatäpplen blivit allt populärare?
  A De antas bota vissa sjukdomar
  B De innehåller en mängd nyttiga ämnen
  C De är populära för smakens skull

10



Sovjetunionen om att bli först hade varit hård under hela 1960-talet 
och skapade panik i USA när Sovjetunionen 1957 överraskande 
skickade upp den första satelliten, Sputnik 1.

b) Miksi amerikkalaisia tiedemiehiä arvelutti kuuhun meneminen,  
 ja mikä nopeutti sinne menemistä?

Skivbolaget Decca gillade inte The Beatles och trodde att gitarrbase-
rad musik var på väg ut år 1962. The Beatles enorma succé kom bara 
några månader efter Deccas nej till skivkontrakt, något som skiv-
bolaget fått äta upp många gånger. Tillsammans med ny teknik hör 
kanske ändå populärkultur till de mest svårförutsägbara genrerna för 
skivbolagen. Beatles är inte de enda artister som upprepade gånger 
refuserats innan de slagit igenom.

c) Miksi levy-yhtiö ei ollut kiinnostunut Beatles-yhtyeestä, ja   
 miksi levy-yhtiön päätös on ymmärrettävissä?

Den första långfilmen som lanserades som ljudfilm kom 1927. Miss-
tänksamheten var till en början stor. Anpassningen av ljud och bild 
var inte den bästa. Det fanns också farhågor om att ett för stort fokus 
på dialogen skulle förstöra det unika som stumfilmen hade. I dag vet 
alla att det är ljudspåret på en film som är nära nog halva upplevelsen.

d) Mistä syistä ensimmäiseen äänielokuvaan suhtauduttiin   
 kriittisesti ja epäilevästi?

New York Times skrev den 10 december 1903: ”Vi hoppas att profes-
sor Samuel Langley inte kommer att sätta sitt goda rykte som ve-
tenskapsman på spel genom att fortsätta sina flygplansexperiment. 
Han är kapabel att skänka mänskligheten betydligt större gåvor än 
vad man kan förvänta sig angående flygmaskinerna. ”Exakt en vecka 
senare genomförde bröderna Wright sin första lyckade flygning. Flyg-
plan och flygning blev sedan snabbt ett viktigt militärt vapen och civilt 
transportmedel.  

Källa: Allt om vetenskap 5/2011

e) Mistä syistä Samuel Langleya neuvottiin keskeyttämään   
 kokeensa?
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Barnbildarkiv 

Svenskt Barnbildarkiv bildades 1977 och 

__26__ på initiativ av en bildlärare. Han 

såg en konstutställning i Stockholm av ja-

panska barnteckningar. Den utställningen 

gjorde ett starkt __27__ på honom efter-

som barnen så __28__ i sina teckningar 

berättade om sina liv. Det fick honom att 

börja samla barnteckningar och när han 

hade 10 000 teckningar hemma __29__ 

han att det behövdes ett arkiv. Eskilstuna 

kommun började driva arkivet med stat-

ligt stöd. Där kommer teckningarna och 

målningarna att __30__. Samlingarna 

sträcker sig från början av 1800-talet fram 

till våra dagar, men de flesta samlingar 

kommer dock från de senaste __31__. 

Arkivet riktar sig till allmänheten samt 

till forskare och studerande.

 Vid 1800-talets början var det __32__ 

barn till välbeställda som tränades att 

26. A kom till  
 B kom från
 C kom fram

27. A inflytande
 B intryck
 C intresse

28. A tydligen
 B tydliga
 C tydligt

29. A insåg
 B avsåg
 C utsåg

30. A förvaras
 B förvara
 C bli förvarad

31. A decennier
 B decennierna
 C decenniet

32. A i första klass
 B på första plats
 C i första hand

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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teckna landskap, blommor och vackra 

föremål. Hästar, vagnar och ryttare var 

också populära motiv. __33__ var det 

överklassens barn som hade tillgång till 

ritmaterial och som uppmuntrades att 

teckna. Arkivarien berättar att eleverna 

i folkskolan i Eskilstuna __34__ 1913 

hade teckning en gång i veckan. Eleverna 

måste ha __35__ egna papper. Papper 

var inte så dyrt men färgkritor __36__ i 

tredje klass liksom en ask vattenfärger. 

I teckningsämnet ingick att eleverna 

__37__ året skulle avbilda ett antal tre-

dimensionella föremål. Först __38__ 

noga tecknas av och det var fröken som 

gav tillstånd att börja måla. Det gällde att 

vara mycket försiktig så att inte färgen 

__39__ ut. 

 Det går bra att besöka barnbildarkivet, 

men besöken måste bokas i __40__ på te-

lefon. Arkivet tar också gärna emot teck-

ningar. Då ska man kontakta arkivarien 

__41__ teckningarna skickas.

Källa: Minnenas journal 11/2011

33. A I tid
 B På den tiden
 C Under tiden

34. A år
 B året
 C i år

35. A sitt
 B sina
 C deras

36. A fick de köpa först
 B de fick först köpa
 C först fick de köpa

37. A om
 B under
 C på

38. A ville föremålet
 B kunde föremålet
 C skulle föremålet

39. A flöt
 B flyttade
 C flög

40. A förhand
 B förväg
 C förut

41. A sedan
 B medan
 C innan
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Sopor

Nordiska museet är Sveriges största 

kulturhistoriska museum. I samlingarna 

finns 1,5 miljoner föremål – från __42__ 

till en stor brandbil. SOPOR är en utställ-

ning om att spara och slänga, om __43__, 

vad vi känner inför dem, om minnen och 

motvilja. För 150 år sedan var konsum-

tionen __44__ än nu och soporna ingick 

i ett naturligt kretslopp. På utställningen 

finns föremål som berättar om att __45__ 

blev sopor förr – lappade och lagade klä-

der blev till slut isolering i väggen. Åter-

bruk har varit det normala __46__. Det 

som är någons skräp kan vara värdefullt 

__47__ någon annan. Så här står det på 

SOPBERGET: Varje dag när vi släpar 

hem våra matkassar – eller något an-

nat vi köpt – bär vi hem __48__ sopor. 

Nästan allt vi köper finns i förpackningar 

som måste sorteras, __49__ eller slängas. 

I dag alstrar vi som privatpersoner näs-

tan ett halvt ton sopor per år. För 150 år 

sedan var __50__ siffra cirka 30 kilo per 

person.

Källa: www.nordiskamuseet.se (22.11.2011)

42. A minst
 B den minsta
 C det minsta

43. A vad är sopor  
  egentligen
 B vad sopor  
  egentligen är
 C vad är egentligen  
  sopor

44. A högre
 B längre
 C lägre

45. A nästan ingen
 B nästan ingenting
 C någonting

46. A historiskt sedd
 B historiskt sett
 C historiskt sedda

47. A för
 B till
 C åt

48. A blivande
 B gående
 C kommande

49. A återses
 B återvinnas
 C återges

50 A densamma
 B detsamma
 C samma
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Du ringer till din vän Malin. 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 språkproven. Skriv repli-
kerna i nummerföljd under varandra.

– Malin.

Tervehdi ja kerro, kuka soittaa. Ilmaise ilahtumisesi siitä, että tavoi-
tat ystäväsi. Kerro, että viime tapaamisesta on pitkä aika. Kysy, mitä 
ystävällesi kuuluu.

– Nej men hej! Bara bra, tack! Själv då?

Kerro, että sinullekin kuuluu hyvää. Ilmoita, että olet tulossa kaupun-
kiin ensi viikolla. Kysele, olisiko ystävälläsi aikaa tavata sinut. 

– Ja, absolut. Hurdan tidtabell har du?

Kerro, että tulet maanantaina ja menet lentokentältä suoraan sukulai-
sesi luo. Kysy, sopisiko ystävällesi tapaaminen tiistaina.

– Det är tyvärr lite svårt. Men hur är det med onsdagen?

Kerro, että sinulla on kesätyöpaikkahaastattelu iltapäivällä. Iltapäivä 
ei sovi, mutta aamupäivä kävisi hyvin.

– Bra, vilken tid är du ledig?

Kerro, että puoli yhdentoista aikaan ehtisit. Esitä, että tapaisitte rau-
tatieasemalla ja että menisitte lounaalle johonkin läheiseen ravinto-
laan?

– Ja, det låter trevligt. Vi hörs!
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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 se 
tekstin loppuun.
 
Kirjoitustehtävän pituus: 50−70 sanaa
Tehtävän pisteitys: 33−0 pistettä

3.1 Olet lähdössä viikonlopun viettoon ruotsinkieliselle paikkakun-
nalle kavereittesi kanssa. Lähetä sähköpostitse tiedustelu majoi-
tuksesta, ruokailumahdollisuuksista ja muista haluamistasi palve-
luista osoitteeseen turistinfo@smastad.com.

 TAI

3.2 Olet ruotsinkielinen abiturientti ja olet järjestämässä luokkasi 
penkkarijuhlat  (= en bänkskuddarfest). Lähetä sähköpostitse tie-
dustelu juhlapaikasta, ruokailusta ja muista haluamistasi palve-
luista osoitteeseen solsidan@smastad.com.

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

3.3 Löysit nuorten keskustelupalstalta oheisen viestin. Kirjoita vas-
tauksesi siihen.

 Hej!
 Jag ska börja mina studier i höst. Det känns jättebra att flytta 

hemifrån och få börja klara sig själv. Men jag är orolig för hur 
jag ska klara mig ekonomiskt. Vad kostar det att bo och leva? 
Klarar man sig på studiestödet och hyresbidraget? Snälla, skriv 
och berätta hur ni har gjort! Jag behöver er hjälp.

 Lotta 

 TAI
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3.4 Löysit nuorten keskustelupalstalta oheisen viestin. Kirjoita vas-
tauksesi siihen.

 Hej!
 Jag blir student i vår och alla frågar vad jag ska börja studera. 

Men jag vet inte vad jag vill bli. Det är så svårt att bestämma sig. 
Ska jag studera det som intresserar mig eller ska jag välja ett yrke 
där det sannolikt finns arbete? Har du redan bestämt dig? Hur 
valde du? Snälla, skriv till mig och berätta hur du har gjort.

 Anders
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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

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.




