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1 TEXTFÖRSTÅELSE

Läs texterna 1.1a–1.1d 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.

Två karriärer

Jesse
Modefotografen Jesse Laitinen växte upp i Karis och valde efter hög-
stadiet att först gå byggnadslinjen vid en yrkesskola, sedan bli brev-
bärare och till slut studera fotografi. – Jag hade knappast någonsin 
hållit i en kamera när jag gjorde inträdesproven till fotolinjen, säger 
Jesse. Han kom ändå in och efter utbildningen i Karis flyttade han 
till England för att fortsätta sina studier där. Ett halvår senare avbröt 
han dem och åkte till Nya Zeeland i stället. – Där reste jag runt i tre 
månader. När jag kom tillbaka till Finland jobbade jag ett år som 
byggnadsarbetare och flyttade sedan till en liten ort i Småland för att 
studera fotografi igen. 
 Efter en sex månader lång praktik hos en fotograf började Jesse fri-
lansa som fotoassistent. Konkurrensen mellan fotoassistenter är min-
dre än den mellan fotografer och Jesse berättar att han under den här 
perioden lärde sig det mesta han kan om fotografi. – En fotoassistents 
uppgift är att se till att fotografen har allt han eller hon behöver och 
att ingenting krånglar. Man gör mer eller mindre hela arbetet förutom 
att hålla i själva kameran. Det är otroligt lärorikt!
 I januari i år tog Jesse steget ut och började jobba som fotograf på 
heltid. En fotoagentur i Stockholm tog honom under sina vingar och 
skaffar honom nu regelbundna uppdrag. – Agenturen tar tjugo procent 
av min lön, men den är också snabb och duktig på att sälja in mig och 
vill att jag ska specialisera mig. Min agent vill till exempel inte att jag 
ska jobba för en viss svensk damtidning. Det är inget fel på tidningen i 
sig, men agenten är mycket noga med de sammanhang där mina bilder 
syns, konstaterar Jesse.
 Konkurrensen mellan fotografer är tuff och fotografyrket passar 
verkligen inte alla. – Jag jobbar precis hela tiden. Som fotograf måste 
man också sälja sina alster och sin image hela tiden. Och man är ald-
rig bättre än sitt senaste jobb. Jesse trivs bra i Sverige och har inga 
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planer på att flytta tillbaka till Finland. – Rent karriärmässigt skulle 
jag kanske ha svårt att utvecklas i Finland. Däremot kunde jag tänka 
mig att bo i till exempel New York, säger Jesse.

Källa: www.hbl.fi (13.6.2013)

Liana
I en saluhall i Helsingfors har fiskhandlaren Liana Miettinen just sålt 
slut dagens last av nors, som börjar bli allt mer populär. Priset på sex 
euro kilot för den lilla fisken är lockande, och speciellt kunder med 
invandrarbakgrund förstår sig på dessa säsongsfiskar. Fiskutbudet i 
disken är inte överväldigande, men man kan snabbt räkna till sju–åtta 
olika fiskarter, vilket är mycket med tanke på den för fisket ogynnsam-
ma säsongen. Principen är att sälja endast inhemsk fisk, med norsk lax 
som ett av de få undantagen.
 Att hålla sig med högklassig, färsk fisk kräver många uppoffringar 
om man inte väljer att köpa fisken i andra hand via partihandlare. För 
paret Miettinen innebär det korta nätter och långa dagar. – Vi börjar 
dagen mellan klockan tre och fyra på morgonen. Min man startar från 
Pellinge, där han plockar upp dagens fisk hos våra fiskare. I saluhallen 
är vi strax efter klockan sex och har öppet till sen eftermiddag. Efter 
det städar vi ännu och kör hem till Borgå, konstaterar Liana. 
 Hanteringen av både fisk och kött håller inte alltid önskad nivå 
i Finland nu för tiden. Då våra fåtal specialiserade fiskhandlare är 
begränsade till några saluhallar och torg i de större städerna har yr-
keskunskapen och stoltheten över fiskprodukterna utanför hallarna 
och torgen börjat få brister. 
 För Liana Miettinen är fiskhanteringen en hederssak som måste 
göras på rätt sätt. – Det viktiga är att fisken till en början putsas bra 
med papper utan att sköljas i onödan. Att hantera fisken varsamt och 
filea den rätt kräver sina knep. Resultatet ska vara en snygg filé där 
inget skurits bort i onödan. Till hemmakockar ger hon rådet att an-
vända en vass och böjlig fiskkniv och inte en sågtandad alltför tjock 
kniv.

Källa: www.hbl.fi (9.8.2013)
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Blå vägen – Finland i ett nötskal

Två av Hufvudstadsbladets reportrar har rest längs Blå vägen, en mer 
än tusenårig led som går tvärs över Finland, och berättat om sina iakt-
tagelser. Språkligt bjuder vägens 550 kilometer på allt från karelsk 
dialekt till den breda savolaxiskan och slutligen när vi når kusten den 
ibland svårbegripliga österbottniskan. Det slaviska inslaget som är 
så tydligt ännu långt in i Mellersta Finland med ortodoxa kapell och 
tsasounor övergår i Jehovas vittnens och laestadianernas lokaler.
 Korkeakoski i Maaninka ligger längs Blå vägen och kallas för Fin-
lands svar på Niagarafallen. Trots att den inte precis får en att tappa 
andan är det i alla fall imponerande när forsen kastar sig handlöst 
ner där mitt i skogen. I mer än hundra år gick Maaninkaborna och 
bröstade sig med att vattenfallet är 43 meter högt, ända tills någon 
tråkmåns nyligen mätte fallhöjden på nytt. Till all lycka har ingen 
brytt sig om att rätta siffran på guidetavlor och de några broschyrer 
som nämner den något slarvigt utmärkta sevärdheten.
 I utkanten av Tohmajärvi svänger vi in på Blå vägen, som är ut-
märkt med de brunvita vägskyltarna som indikerar en sevärdhet. För-
sta stoppet gör vi lockade av en bild på en urful träskulptur som gör 
reklam för Trädets Själ – ett centrum för träkonst. Vår lätt hånfulla at-
tityd får sig snabbt en allvarlig törn. Emot oss kommer en liten kvinna 
med bestämda steg. Hon presenterar sig själv som Tatjana och säger 
sig vara chef för stället. Hon berättar hur hon tidigare var pälsexpert 
men kärleken gjorde henne till konstnär. Vi får veta att det första paret 
gjorde när de hade köpt stället var att gräva en sex meter djup konst-
gjord sjö. När folk slår ner sina bopålar börjar de i allmänhet med att 
bygga en väg, en bastu eller ett hus. I den fiskrika dammen speglar 
sig nu den fyrahundra kvadratmeter stora stockvillan, som omges av 
ett arboretum bestående av tvåhundra olika trädarter. Timmermän-
nen kom från ön Kizji i Onegasjön. Kizji hör till världsarvet för sina 
kupolkyrkor i trä och Tatjanas och Pekkas villa bär tydliga spår av det 
arvet.
 Tyvärr kantas de finländska landsvägarna till nittio procent av 
björk och snår. Enformigheten bryts då och då av en insjöglimt när 
man passerar en bro eller kanal. Undantagen är om man kör längs de 
stora åsarna, såsom Punkaharju eller Vilkaharju, där vyerna öppnar 
sig mellan resliga furor. Vi påminner oss om den internationella jour-
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nalistgruppen som Turistfrämjandet för ett antal år sedan skjutsade 
omkring i en buss genom Finland. Efteråt undrade deltagarna ”Var-
för?”. De tyckte sig bara ha kört genom täta buskar utan att ha sett 
någonting.
 I Pielavesi ligger president Urho Kekkonens barndomshem ”Lepi-
kon torppa”. Urho Kaleva var bara sex år när familjen 1906 flyttade 
bort, men en sådan räv var UKK att han minsann utnyttjade Lepikko 
politiskt. När man i slutet av 1940-talet började förbereda hans pre-
sidentkarriär skapade Kekkonen en myt om att han var född i ett rök-
pörte. De facto hade Kekkonens pappa, skogsförman Juho Kekkonen, 
redan före Urho Kalevas födelse 1900 låtit förse torpet med en skor-
sten. Men det hindrade inte att skorstenen snabbt retuscherades bort 
från ett gammalt fotografi och efter det levde och frodades myten om 
Kekkonens ursprung.
 Dagen är långt liden och på nästa etapp väntar oss nya lockelser.

Källa: Hbl 2.7.2013

Släktrelationer

Blod är tjockare än vatten, sägs det. Bland annat därför tog jag ini-
tiativet till att ordna en kusinträff på vår sommarstuga i somras. Mitt 
intresse för de egna rötterna har tilltagit med åldern. Släktträffar är ett 
bra sätt att minnas kära släktingar som redan har lämnat det jordiska. 
Av uppdateringarna på Facebook att döma är det många vänner som 
har ordnat liknande släktträffar. Den gemensamma nämnaren är att 
arrangörerna för dessa träffar redan har nått medelåldern eller ålderns 
höst. Då man har fyllt 20 år och är redo att erövra världen, ter sig 
släkten som ett pinsamt obligatorium och nödvändigt ont. Av bland 
annat denna anledning valde jag för 25 år sedan en resa till Afrika vid 
samma tidpunkt som min mosters man ordnade en släktträff i Pargas. 
De flesta av dem som tillhörde den äldre generationen, och som deltog 
i släktträffen, finns inte längre. Det är svårt att greppa livets realiteter 
då man har hela livet framför sig.
 Släktingar kan ibland konsten att nöta, stöta och blöta varandra. Då 
vi känner varandra väl, bemästrar vi också konsten att såra varandra 
djupt. I valet mellan blod och vatten, väljer många ungdomar därför 
vatten. Synen på betydelsen av den stora tjocka släkten håller kanske 
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på att förändras. Vännerna får allt oftare företräde framför tråkiga 
släktingar. En ny trend på finländska bröllop är att man portförbjuder 
alla stökiga ungar och bjuder in enbart vuxna gäster. Detta upplägg 
kan föda konflikter och gnissel i släktmaskineriet.
 Den kollektiva samhörigheten och släktbanden var påtagliga då jag 
och min flickvän bodde i Spanien på 1990-talet. Då vår hyresvärds 
familj firade jul eller åt söndagsmiddag på krogen, skramlade man 
ihop hela familjen med barn och barnbarn och hela faderullan. Släk-
ten höll samman i vått och torrt. Därmed inte sagt att det saknades 
konflikter och tabun. Visst fanns det meningsskiljaktigheter, men de 
lades åt sidan inför högtider då samvaron fick företräde.
 Spanien genomlever just nu en ekonomisk kris utan like. I nöden 
prövas vännen. Och släktingen. Utan de finmaskiga sociala nätverken 
och flankstödet från de egna släktingarna vore krisen mångfalt värre 
för miljontals spanjorer. Ansvaret för medmänniskan har inte flyttats 
över till socialen. 

Källa: www.hbl.fi (1.8.2013)

Shoppinglycka

Det finns tre sorters konsumtion som hör ihop med välbefinnandet. 
Det ena är upplevelsekonsumtion, till exempel utlandsresor. Det andra 
är gåvor och välgörenhet. Och det tredje är matkonsumtion. 
 – Det är känt sedan tidigare att den som är intresserad av skidåk-
ning blir generellt mer varaktigt tillfredsställd om han eller hon köper 
skidor i stället för jeans eftersom skidorna gör att köparen kan utöva 
sin favoritsysselsättning. Ett klädesplagg kan först ge en lyckohöj-
ning men ganska snart är man tillbaka på den lyckonivå man var på 
före köpet. Den som lägger pengar på välgörenhet är också mer nöjd 
än den som köper nya jeans. Det finns även ett samband mellan ökad 
lyckonivå och hur mycket pengar man lägger på mat. Det kan bero på 
att vi umgås när vi äter och att effekten handlar om vårt sociala liv, 
konstaterar professor Bengt Brülde.
 Sökandet efter lycka och effekter som ökar vårt välbefinnande har 
ökat dramatiskt bara under de senaste tio åren. Våra mor- och far-
föräldrar ”shoppade” inte. Det är en stor skillnad mot hur man i dag 
konsumerar. Längtan och viljan att köpa har blivit så otroligt mycket 
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större. En anledning är att det finns ett mycket större utbud. Det ska-
pas också ständigt en känsla av att vi behöver och vill konsumera mer. 
Konsumtion har idealiserats i medierna och reklamen och gjorts till 
något som människor ska sträva efter. 
 Modejournalisten Sofia Hedström slutade idealisera konsumtion 
och gav upp shoppingen under ett år. – Jag shoppade under flera år på 
mig en jättelik garderob utan minsta tanke på vad det innebar. Med 
en butikskedja i varje gathörn och nyinkomna plagg varje vecka hade 
jag svårt att inte handla. För att råda bot på garderobsfetman bestämde 
jag mig för att under ett år utsätta mig för en renande detox. Inte ens 
uppiggande strumpbyxor fick slinka ned i någon shoppingkasse under 
ett helt år, berättar hon om sitt beslut.
 – När jag började det shoppingfria året var det som slog mig först 
att shopping verkligen blivit ett fritidsintresse och att det är lätt att 
hamna utanför i samtal om man inte har armen full av dinglande shop-
pingkassar. Innan jag slutade konsumera kläder tänkte jag aldrig på att 
människor har ett behov av att visa vad de köpt, men under hela första 
månaden kändes det som om det enda jag hörde var ljudet av prass-
lande klädkassar och röster som sade ”köpt”, ”shoppat” och ”fyndat”. 
Jag träffade mina vänner under deras sociala shoppingrundor, när de 
var som mest uppfyllda av konsumtionskickar, och hörde dem beskri-
va sina inköp som prestationer. De tyckte sig ha överlistat exklusiva 
butiker och varit smarta nog att köpa kläder som var nästan gratis, 
men kände sig ändå osäkra efteråt och sökte bekräftelse på att de gjort 
rätt val. De vände sig till mig för att få beröm för sina prestationer 
och för varje dag blev jag mer och mer uttråkad av det meningslösa 
shoppingsnacket, berättar Sofia.
 – Men när jag bevakar modeveckorna börjar självförtroendet vack-
la. Jag kan inte längre klä mig som mina branschkolleger som alltid 
syns i det senaste. I panik på hotellrummet klipper jag av ärmarna 
på en body och inser att bodyn ser bra ut. Modet har historiskt aldrig 
stått still, det är bara på senare år som klädstilen enbart förnyas med 
shopping. Jag undrar varför vi klädkonsumenter blivit så passiva. Vi 
använder bara 5 procent av våra kläders kapacitet och behandlar dem 
som skräp när vi tröttnat på dem. Man behöver inte vara designer 
för att förändra sina kläder – jag kommer från punkrörelsen och vet 
att garderoben kan uppdateras även om man inte handlar något nytt, 
konstaterar Sofia.
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 – När jag började min shoppingdetox var jag på väg att förlora pas-
sionen för kläder, men när jag fick grepp om garderoben lärde jag mig 
att uppskatta det jag har och förstå att det är jag som konsument som 
har modemakten. Det är jag som bestämmer vilka kläder jag vill ha, 
inte min omgivning. Den allra största lärdomen från det shoppingfria 
året är enkel: Bär dina kläder – nästan allt du behöver finns redan i 
din garderob, säger Sofia.

Källor: www.dn.se (9.8.2013); www.svd.se (9.8.2013)

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

Djuriska nyheter

Inspelat fågelkvitter i mobilen kan ställa till det i naturen. Fågelhan-
nar kan uppfatta kvittret som en allvarlig konkurrent och antingen 
lämna reviret eller ägna all tid åt att försvara det och till och med 
glömma bort att mata sina ungar. Appar med fågelläten är populära 
ringsignaler i mobilen. Många fågelklubbar uppmuntrar användning 
av apparna, men de vill att de används med respekt, speciellt under 
häckningstiden.

Källa: Hbl 7.7.2013

a)  Mitä kännyköiden tietystä äänestä voi pahimmassa tapauksessa 
  seurata, ja mitä mieltä lintuharrastajat ovat äänestä?

I Sverige har flera sjöar och vattendrag invaderats av vandrarmusslan 
och arten fortsätter att sprida sig. Den snabbväxande vandrarmuss-
lan konkurrerar med de inhemska musslorna om födan. Dessutom är 
vandrarmusslorna så vassa att man kan skära sig på dem, vilket är ett 
problem på badplatser. 

Källa: www.fof.se (17.8.2013)

b) Mistä syistä vaeltajasimpukoita pidetään haitallisina?
(forts. på sida 12)
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Två karriärer

Jesse 
 1.  Vad berättas det om Jesses bakgrund?
  A  Han fick erfarenhet av fysiskt arbete
  B  Han hade en stor önskan att se världen
  C  Han hade varit ointresserad av fotografering

 2.  Vilket konstaterande gäller om fotoassistentens yrke?
  A  Man lär sig ta bra bilder
  B  Man ska ha koll på allting
  C  Man har lätt att hitta arbete

 3.  På vilket sätt hjälper fotoagenturen Jesse?
  A  Den förtydligar hans profil
  B  Den får honom att jobba hårdare
  C  Den ger honom mycket högre inkomster

 4.  Vilken egenskap är nödvändig för en fotograf?
  A  Att man är väldigt tävlingsinriktad
  B  Att man är beredd att flytta utomlands
  C  Att man är skicklig på att marknadsföra sig själv

Liana
 5.  Vad är kännetecknande för den aktuella årstiden i fiskhandeln?
  A  Fiskhandlarna säljer bara finländsk fisk
  B  De förmånliga priserna förvånar kunderna
  C  Fisksortimentet är vanligtvis relativt knappt

 6.  Av vilken orsak blir det långa arbetsdagar för paret Miettinen?
  A  De följer saluhallens öppettider  
  B  De sköter allting själva, från fiske till försäljning
  C  De vill vara säkra på att fisken är av god kvalitet 
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 7.  Varför riktas det ibland klagomål mot fisk- och kötthanteringen  
 i dagens Finland?
  A  Det saknas sakkunnig och ambitiös arbetskraft
  B  Försäljningen av fisk och kött sker mer och mer utanför  
   saluhallar
  C  De fåtaliga handlarna har inte tid att sköta sitt arbete   
   tillräckligt noggrant

 8.  Vilket tips ger Liana för fiskhantering?
  A  Man ska använda en nyslipad och grov kniv
  B  Man ska absolut undvika att rengöra fisken med vatten
  C  Man ska handskas försiktigt med fisken så att allt ätbart  
   tas tillvara

Blå vägen – Finland i ett nötskal
 
 9.  Vilken iakttagelse gör reportrarna under resan? 
  A  De regionala skillnaderna är betydliga
  B  Religionens betydelse har minskat
  C  Den ryska kulturen syns överallt

10.  Hur förhöll sig ortsborna till sin fors?
  A  De var stolta över den
  B  De brydde sig inte om den
  C  De marknadsförde den flitigt

11.  Hurdant var reportrarnas allra första intryck av Trädets Själ?
  A  De kände obehag mot stället
  B  Stället väckte fördomar hos dem
  C  De imponerades av stället

12.  Vad är speciellt med byggprojektet?
  A  Det består av många fina pelare och torn
  B  Det planerades av en framstående rysk arkitekt
  C  Det inleddes med att man byggde en damm
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13.  Vad konstateras om finländska landsvägar?
  A  Vackra sjöar och broar omger dem oftast
  B  Landskapet längs dem förblir mer eller mindre oförändrat
  C  Vyerna har fått beröm av utländska turister

14.  Vad var intressant med Kekkonens barndomshem?
  A  Det visade sig vara i mycket dåligt skick
  B  Det var avgörande för Kekkonens karriär
  C  Enligt Kekkonen var det en anspråkslös stuga

Släktrelationer

15.  Varför ville skribenten träffa sina kusiner i somras?
  A  Han ville göra en studie av släktens historia
  B  Han saknade de avlidna släktingarna
  C  Han ville veta mera om sitt ursprung 

16.  Vad berättas det om ungdomarnas intresse för släktträffar?
  A  De prioriterar andra saker men deltar ändå i dem
  B  De upplever dem ofta som besvärande
  C  De känner sig tvungna att visa sig där först i medelåldern

17.  Vad kan orsaka bråk mellan släktingar?
  A  När gästlistan till festen väcker missnöje
  B  När man kritiserar släktingarnas bullriga barn
  C  När släktingar ljuger och talar illa om varandra

18.  Vad konstaterar skribenten om dagens krisdrabbade spanjorer?
  A  Deras situation kan underlättas av ansvarstagande   
   medmänniskor
  B  Många skulle ha det svårt att klara sig ekonomiskt utan  
   samhällets stöd
  C  De mest lyckosamma får ekonomiskt stöd från både   
   släktingar och socialen
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1.1d Shoppinglycka

19.  Vilket beteende kan ge mer långvarig tillfredsställelse enligt  
 artikeln?
  A  När man idrottar regelbundet och tar hand om sig själv
  B  När man stöder dem som inte har det så bra
  C  När man tillbringar mycket fritid tillsammans med vänner

20.  Varför konsumerar människor så mycket nuförtiden?
  A  De skulle annars sakna något i livet
  B  De uppmuntras till en omoralisk livsstil
  C  De tror sig ha ett behov av allt de köper

21.  Varför handlade Sofia så mycket kläder?
  A  Kläderna var lättillgängliga 
  B  Hon var så fascinerad av mode
  C  Ett starkt lyxbegär styrde hennes liv 

22.  Vilken iakttagelse gjorde hon när hon slutade konsumera?
  A  Att köpen är ett populärt diskussionsämne
  B  Att hon kände sig helt osäker om hon inte köpt något
  C  Att människor shoppade endast för andras skull

23.  Vad berättar hon om sina vänner och deras shoppande?
  A  De känner sig riktigt smarta
  B  De söker efter förmånliga klädaffärer
  C  De tar gärna Sofia med som smakråd

24.  Vilket klädselråd ger hon om hur klädgarderoben kan   
 förändras?
  A  Man kan prova på olika stilar
  B  Man kan leta efter nya klädlösningar
  C  Man kan använda kläderna tills de är oanvändbara

25.  Vad insåg hon under det shoppingfria året? 
  A  Att hon var nöjd med det hon hade
  B  Att hon ska ignorera sina medmänniskor
  C  Att hon var ointresserad av modevärlden
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Knölvalar tillbringar sommaren i polarhaven, där de konsumerar kräft-
djur och småfisk. När vintern kommer simmar de till tropiska vatten 
för att para sig. Knölvalshannar sjunger under parningsperioden, san-
nolikt för att locka till sig honor. Nu har ett amerikanskt forskarteam 
visat att hannarna sjunger kärlekssånger även i polartrakterna, när 
det alltså inte är parningssäsong. Forskarnas slutsats är att valarnas 
beteende är mer flexibelt än man tidigare trott. Att valarna uppvisar 
parningsbeteenden även under polarvistelserna kan vara en konse-
kvens av det varmare klimatet. 

Källa: www.fof.se (10.8.2013)

c)  Mitä uutta tietoa tutkijat saivat, ja mistä aikaisemmin tuntematon 
  käyttäytyminen voi johtua?

Forskaren Thomas Geissmann var i Burma för att studera gibbonapor 
när han fick höra talas om en apa med svart päls, lång svans och upp-
och-nervänd näsa. Lokala jägare berättade att den brukar kura ihop sig 
med huvudet mellan benen för att inte få vatten i näsan när det regnar. 
– Det där är nog jägarhistorier, säger Geissmann. Men hur det verkli-
gen förhåller sig vet han inte. Än så länge har han bara undersökt en 
död hanne – nyfångad i en björnfälla av en lokal jägare.

Källa: www.fof.se (10.8.2013)

d)  Miksi apina käyttäytyi tarinan mukaan tietyllä tavalla vesisateessa, 
  ja millaisessa tilanteessa tutkija kohtasi apinan?

Manuel Massot och hans kollegor har studerat skogsödlor, en art som 
olikt många andra ödlor inte lägger ägg utan föder levande ungar. 
Forskarna lät hälften av ödleungarna få ett mål mat, medan den andra 
hälften fick hitta sin egen föda i naturen. Sedan släpptes de tillbaka ut i 
naturen och fångades senare in igen för undersökningar. Det forskarna 
då kunde se var att detta enda mål mat hade en långvarig påverkan på 
ödlornas liv. De ödlor som hade blivit matade spred sig inte i området 
i lika hög utsträckning.

Källa: Hbl 7.7.2013

e)  Miten tutkimuksen kohteena ollut sisilisko eroaa muista sisilis- 
 koista, ja millainen vaikutus aterialla oli?



Bosses katt

I november tog Bosse katten Smulan 

__26__ veterinären. Katten skulle få 

hårvård. __27__ han __27__ Smulan 

anade att det skulle dröja mycket __28__ 

innan den svarta pälsen skulle __29__ 

fin. Smulan mötte nämligen en hund som 

fick den att __30__ att fly. Katten var 

borta __31__ bara några sekunder. Bosse 

letade och lockade men fick åka hem utan 

katt.

 Följande dag __32__ han upp bilder 

på Smulan överallt och efterlyste den på 

Facebook. Men han lyckades inte hitta 

__33__ katt. 

26. A  med
 B  hos
 C  till

27. A  Varken ... eller
 B  Både ... och
 C  Antingen ... eller

28.  A  lång
 B  långt
 C  länge 
 
29. A  bli
 B  förbli
 C  komma 
 
30. A  ta till vara
 B  ha mage
 C  fatta beslutet

31. A  i
 B  på
 C med 
 
32. A  satt
 B  satte
 C  tog 
 
33. A  sin
 B  hans
 C  en

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



– Man hade nog __34__ den vid macken 

och kaféet men aldrig just __35__ där. 

Jag började lägga ut mat vid macken. 

Maten var borta följande dag och jag 

tror att det är därför __36__. Maten som 

Bosse, före detta kock, __37__ ut var 

inte fy skam: färsk fisk och Smulans 

favorit – ugnsgädda. Det här __38__ i 13 

månader. Men senare __39__ plötsligt 

ingen mat och jag tänkte att Smulan 

nog hade blivit __40__. Så i fredags såg 

jag en bild på katten i en annons från 

djurskyddsföreningen. Jag visste genast: 

Där är ju Smulan! Föreningen hade fått 

Smulan som hittekatt. – Nu är Bosse 

och hans kompis hemma. Bosse berättar 

att Smulan __41__ kände igen honom. 

Smulan var helt klart lycklig över __42__ 

hem. Dagen efter ville den ut __43__ 

kolla att kompiskatten hos grannen 

__44__.

34. A  funnit
 B  insett
 C  sett 
 
35. A  då jag var
 B  då var jag
 C  var jag 
 
36. A  överlevde katten
 B  katten överlevde
 C  som katt  
  överlevde
 
37. A  låg
 B  lade
 C  stod 
 
38. A  pågick
 B  påverkade
 C  påstod 
 
39. A  rörde
 B  rördes
 C  rörde sig 
 
40. A  överkört
 B  överkörd
 C  överdriven
 
41. A  sällan
 B  omedelbart
 C  tyvärr 
 
42.  A  att stanna
 B  att vara
 C  att komma

43. A  för att
 B  genom att
 C  utan att
 
44. A  fanns säkert kvar
 B  säkert fanns kvar
 C  säkert kvar fanns 
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Smulans mamma Maja som också bor 

i samma hushåll är __45__ som inte är 

överdrivet glad. Den fräser och håller sig 

__46__.  

– Smulan har dragit sig tillbaka i sovlådan 

efter att ha blivit __47__ på korvgryta. 

Att plötsligt bli __48__ av fotografens 

blixtar är inte angenämt.

Smulan blänger på mig och väljer sedan 

att smita ut __49__ fönstret. – Den 

kommer tillbaka, jag är inte __50__, 

försäkrar Bosse.

Källa: Hbl 11.1.2013

45. A  den ena
 B  den eniga
 C  den enda

46. A  under
 B  undan
 C  utantill 
 
47. A  bjuden
 B  bjudet
 C  bjudna 
  
48. A  vaknat
 B  väckt 
 C  vakat

49. A  av
 B  genom
 C  ur 
 
50. A  orolig
 B  ärlig
 C  hopplös 
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2.2 Fyll i replikerna i samtalet på naturlig svenska med hjälp av tipsen på 
finska. Skriv replikerna med tydlig handstil på sida B av svarsblanket-
ten för språkproven. Skriv dem i nummerföljd under varandra.

Lomasi lähenee ja suunnittelet ulkomaanmatkaa. Käyt seuraavan kes-
kustelun ystäväsi kanssa.

Din vän: Hej! Läget?

Du: 1.  Kerro, että sinulle kuuluu hyvää. Kerro myös, että lomasi lä- 
  hestyy ja suunnittelet matkustavasi jonnekin. 

Din vän: Jaså, berätta mera om dina planer.

Du: 2.  Kerro, että haluaisit kokea jotain uutta. Totea, että mieluiten 
   vältät lentämistä, koska yrität elää niin, että otat ympäristö- 
  asiat huomioon. 

Din vän: Vilken plats skulle du helst vilja se?

Du: 3.  Totea, että olet vieraillut harvoissa maissa, joten vaihtoehtoja 
   on useita. Kysy, voisiko ystäväsi suositella jotakin.

 

Din vän: Vad säger du om att resa genom Sverige till Köpenhamn?

Du: 4.  Kerro sen kuulostavan mielenkiintoiselta. Totea lukeneesi leh- 
  destä, että junat kulkevat vuorokauden ympäri. 

Din vän: Det stämmer faktiskt.

Du: 5.  Kerro ottavasi selvää, kuinka paljon liput ja yöpyminen hotel- 
  lissa maksavat. Kerro, että odotat innolla saavasi tutustua 
   tanskalaiseen kulttuuriin. 
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  A.

3  SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING

Kirjoita kaksi tekstiä ruotsiksi samalle konseptipaperille. 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 Kotonasi asui viime syksynä ruotsalainen vaihto-opiskelija. Nyt 
  haluaisit mennä lyhyelle vastavierailulle hänen kotiinsa. Kirjoita 
  sähköpostiviesti, jossa kyselet mahdollisuudesta vierailla hänen 
  luonaan.

 TAI

3.2 Olet muuttamassa uudelle paikkakunnalle ja tarvitset asunnon. 
  Löydät lehdestä kiinnostavan ilmoituksen, jossa tyttö/poika 
  etsii itselleen kämppistä. Kirjoita hänelle sähköpostiviesti, jossa 
  kyselet lisätietoja asunnosta sekä kerrot omista asumiseen  
 liittyvistä toiveistasi.



18

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

Löydät netistä nuorten keskustelupalstalta oheisen tekstin. Kirjoita 
oma kannanottosi keskusteluun.

3.3 Hej 
 Jag skulle vilja börja spela gitarr men mina föräldrar tillåter inte  
 det. Jag har redan nu tre andra hobbyer och mina föräldrar  
 tycker att det skulle bli för tungt med en fjärde hobby. Jag har  
 alltid skött både skolan och hobbyerna bra och är säker på att  
 jag skulle klara också gitarrlektionerna. Vad tycker du? Hur  
 många hobbyer kan ungdomar ha?
 Alissa

 TAI

3.4 Hej 
 I USA får man köra bil när man fyllt 16 år. Så borde det vara  
 också i Finland. Då skulle det bli lättare att ta sig till hobbyer  
 och andra ställen. Det skulle dessutom bli tryggare i trafiken om  
 det inte fanns så många mopeder och mopedbilar på vägarna.  
 Vad tycker du? Är du för eller emot mitt förslag och varför?
 Micke



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.


