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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.

Bonde söker fru

Bernt Pettersson rattade sin traktor och svängde in på gårdsplanen på 
Öland när telefonsamtalet kom. – Jag höll på att köra in i ladugårds-
väggen när jag fick höra att TV4 ville provfilma mig för medverkan i 
”Bonde söker fru”.  Jag lyckades bara stamma fram att jag redan har 
en fru, berättar Bernt. – Jaså, vi trodde du var singel, sade telefon-
rösten. När Bernt hämtat sig från chocken bekräftade han att han är 
singel. Men att leta efter sitt livs kärlek i TV när han hade händerna 
fulla med sin gård verkade inte särskilt lockande. Dessutom var han 
på väg att ge upp det där med tjejer.
 – Det visade sig att min kusin, grabben som jag till och med burit 
fram till dopet, skickat in en anmälan. Kompisarna låg på och menade 
att jag ska ta chansen. Så jag gjorde slag i saken och jag måste säga 
att någon sjukare sommar har jag aldrig upplevt, berättar Bernt. Bernt 
har haft tre långa samboförhållanden och den senaste separationen 
tog honom hårdast, eftersom han har en dotter tillsammans med sitt 
senaste ex.
 Mycket har Bernt överlevt i sitt liv. Inte bara inspelningen av 
”Bonde söker fru”, utan också en dykolycka. – Jag var djupt nere när 
det strulade till sig, luften började ta slut och jag gick upp alldeles för 
fort. Det var nästan ett under att det inte gick på tok, förklarar Bernt. 
Bernt har också klarat sig helskinnad från FN-tjänstgöringen i Liba-
non. Det var en intressant tid, men inte någon barnlek precis. Bernt 
har också hunnit med safari i Kenya och ett antal vandringar i bergen 
i såväl Australien som Nya Zeeland. 
 – Jag bor i Mellsta by längst ner på Ölands södra udde. Det är två 
timmars körning till jobben i Kalmar. Hur många tjejer vill ha det så? 
Men det här är världens vackraste plats, med gula rapsfält och vita 
segel på Östersjön. Jag undrar om det finns något lika enastående på 
vår jord. Visserligen har jag 300 hektar mark och ängar som motsvarar 
3 000 ordinära villatomter. Och 150 mjölkkossor förstås. Jag hoppas 
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att jag hittar en tjej som är glad och positiv. Hon måste kunna ta livet 
som det är. Däremot spelar utseendet ingen roll. Jag har varit tillsam-
mans med en kvinna som har långt ljust hår, men jag tycker att vår 
skiddrottning Charlotte Kalla är supercharmig i sitt kortklippta bruna 
hår, berättar Bernt.
 Ett gott humör och en osviklig optimism har hjälpt Bernt i livet. 
Ändå har relation efter relation spruckit. Bernt suckar och säger att 
det är jobbet. Han flänger mitt i nätterna mellan sängen och ladugår-
den. Det är kalvningar, mjölkningsrobotar och larm som ska ställas av 
och på. Det händer att när han just är på väg på en fest, till exempel, 
är det någon som ringer och talar om att djuren har rymt. Det är inte 
lätt att vara tillsammans med en lantbrukare, även om arbetsbördan 
minskat efter att Bernt bolagiserat verksamheten. Just nu väntar Bernt 
på att se hur det går för honom i programmet. Hittar han en fru? I 
framtiden hoppas han på att få mera tid för dykning och löpning. Han 
har också sprungit fyra maraton. I själva verket är det mera ansträng-
ande att springa och jaga kalvar, eftersom han springer kilometer efter 
kilometer i lera. Därför kan han anmäla sig till sitt femte maratonlopp 
utan att egentligen träna.

Källa: Året Runt 42/2010

Barnens klimatoro

Höjda havsnivåer, smältande glaciärer... Många menar att klimatför-
ändringarna är ett av de allvarligare problem som mänskligheten står 
inför. Så hur är det att växa upp under klimathotet? 
 Alex går på ett lågstadium i Esbo och han säger så här: Ibland blir 
jag orolig och tänker att jorden ska gå under, att allt ska rasa sam-
man. Det blir ju bara sämre och sämre med miljön. Jag pratar inte så 
mycket med andra om mina tankar utan håller dem mest inom mig.  
Många människor verkar inte vilja hjälpa till och det gör mig rädd. 
Jag brukar fantisera om att människor skulle få böter om de slängde 
saker på gatan. Men det är ju bara i min fantasi.  
 Även om Alex och hans klasskamrater inte går omkring och tänker 
på klimathotet hela tiden, tar de det på stort allvar. De oroar sig för att 
skogarna ska försvinna och att djuren då inte ska ha tillräckligt att äta. 
Samtidigt märker de att de lite äldre eleverna verkar strunta i proble-
men. – De flesta ungdomar vill också se coola ut. När de dricker läsk 
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tar de inte med sig burken till affären för att panta den, utan slänger 
den bara rakt ner i närmaste soptunna. Min storebror har tio minuters 
väg till skolan, men han tar nästan alltid bilen. Men äldre människor 
verkar bry sig mer om miljön, och jag har sett hur de går och plockar 
upp skräp från gatan. De tänker kanske på hur fint det var när de var 
barn och vill att det ska fortsätta att vara så, säger Alex.  
 För ett par år sedan genomförde doktorn i psykologi Maria Ojala 
en enkätundersökning bland 11- och 12-åringar för att se hur de hante-
rade klimathotet psykologiskt. Nästan 400 barn deltog och resultaten 
presenterades i en rapport. En tredjedel av barnen i hennes studie 
kände sig ganska eller väldigt oroade inför klimatförändringarna. 
Flickorna var mer oroade än pojkarna och mest oro kände de för dju-
ren och naturen. En hel del bekymrade sig också för hur fattiga män-
niskor i andra länder skulle påverkas. Däremot var det ganska få som 
kopplade ihop klimathotet med sitt eget liv. 
 Maria Ojalas studier har visat att barn och unga som exempelvis 
känner hopp inför framtiden och har tilltro till miljöorganisationer, 
klarar av att bära sin oro utan att må dåligt. Psykologiskt hanterar de 
också ofta sin oro genom att vända på perspektivet och lyfta fram även 
goda nyheter, som att medvetenheten om klimatfrågan i alla fall ökat. 
– Oro är inte samma sak som pessimism och hopplöshet. Studier av 
barn som växte upp under kärnvapenhotet har visat att de som oroade 
sig mycket också mådde psykiskt bättre. De barn som hade det bra 
i livet i övrigt, var de som mest intresserade sig för samhällsfrågor, 
vilket ledde till att de oroade sig mer, säger Maria Ojala. 
 Barnens syn på vuxenvärlden är alarmerande, anser Maria Ojala. 
I studien tyckte över hälften att vuxna inte tog ett tillräckligt stort 
ansvar för klimatet. De pratar mycket men gör inte tillräckligt för 
miljön, menade barnen, som uppfattade detta som falskhet och dub-
belmoral. – Om man blir cynisk så tidigt som i 12-årsåldern kan det 
i vuxenåldern leda till en utbredd misstro mot det politiska systemet. 
Det känns kanske rentav meningslöst att engagera sig i beslutsfattan-
det i samhället, säger Maria Ojala. 
 Psykologen Olof Risberg på Rädda barnen berättar hur vuxna kan 
hjälpa barn att hantera klimathotet. – Man ska inte bara avfärda bar-
nens funderingar. Om barnet uttrycker oro är det uppenbarligen något 
som han eller hon har tänkt på och som man som vuxen bör ta på 
allvar. Man kan försöka lugna barnet genom att tala om att det inte 
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handlar om någon stor katastrof som kommer att drabba oss inom 
den närmaste framtiden. Samtidigt kan man förklara att situationen 
är allvarlig och berör oss alla. Det kan också kännas bra för barn att 
få göra något konkret för miljön, som att följa med till återvinningen. 
Då visar de vuxna också att det finns sådana som försöker göra något 
åt problemet. 
 – Sedan ska man vara lyhörd som förälder. Barn ska få vara barn. 
Jag tycker inte att man som vuxen ska ta upp en diskussion om kli-
matförändringarna, utan barnen kan själva få ta initiativet när frågan 
har väckts hos henne eller honom. Barnen upplever att klimathotet är 
abstrakt och konsekvenserna ligger mestadels längre fram i tiden. Det 
är därför ingen brådska med att informera barnen om detta, hävdar 
Olof Risberg.
 Ska barn få se tv-inslag och läsa tidningsartiklar om klimathotet? 
– Ja, jag tycker inte att man behöver skydda barnen på det sättet. 
Däremot är det ju alltid bra om det finns en vuxen närvarande så att 
barnen – åtminstone upp till 8-årsåldern – kan ställa frågor och få 
diskutera det som de tar in via bilder, och inte minst löpsedlar, som 
ju ofta kan vara lätta att missuppfatta för barn, säger Olof Risberg på 
Rädda barnen. 

Källa: www.svd.se (6.12.2010)

Prylar

Jeansens gåta
Historiker har länge debatterat var jeanstyget denim egentligen har 
skapats. Namnet ”denim” kommer från den sydfranska staden Nimes, 
men att tyget kom till där är inte självklart. Andra menar att den grova 
textilen har sitt ursprung i Italien, och anhängare av den teorin har nu 
fått anledning att jubla.
 Genom att studera ett flertal tavlor av en italiensk 1600-talskonst-
när har experter nämligen spårat den äldsta kända avbildningen av 
jeanstyg. Konstverken visar att denimplagg bars av vanligt folk i trak-
terna kring Venedig för mer än 300 år sedan.

De första akvarierna
Redan för tusen år sedan odlades prydnadsfiskar i Kina. Guldfisken 
uppstod till exempel genom att man tog hand om de färggrannaste 
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exemplaren av en viss karpfisk. Några moderna akvarier fanns inte, 
istället fick fiskarna simma i dammar.
 På 1500-talet fick Europa upp ögonen för kinesiskt porslin – och 
kinesiska guldfiskar. Genom handeln spreds intresset för akvariefiskar 
till en ny världsdel. De första akvarierna med glasväggar byggdes 
först omkring 1840 i England och blev mycket populära vid världsut-
ställningen i London 1851, där de specialbyggda akvarierna blev en 
omtalad sevärdhet.

Källa: Allt om historia 12/2010

Spegelns historia
De tidiga speglarnas uppfinnare fick sin inspiration från spegelblanka 
vattenytor. Spegeln uppfattades dock som trolldom. Faran med att 
titta alltför djupt i spegeln, det vill säga att vara alltför förälskad i sig 
själv, framhölls redan i den grekiska mytologin. Den vackra ynglingen 
Narkissos blev så förälskad i sin egen spegelbild att han förvandlades 
till en blomma. 
 Berömda är de speglar som skapades i Venedig under 1500- och 
1600-talen. De venetianska spegelmakarna smyckade sina alster med 
ramar av färgat glas. Hemligheterna bakom tillverkningen bevakades 
noggrant – spegelmakarna fick under hot order om att inte lämna 
Venedig – och de venetianska speglarna exporterades som kostbara 
lyxföremål till resten av världen. Mot slutet av 1600-talet började man 
i Frankrike gjuta glas, vilket gjorde det möjligt att framställa speglar 
av större storlek än tidigare. Det praktfulla spegelgalleriet i slottet 
Versailles är ett exempel på denna teknik. 

Källa:  Populär Historia 5/2002

Den som trodde att osthyveln var en svensk uppfinning får tänka om. 
I själva verket är den en Norge-historia, och nu har företaget som 
tillverkade den första osthyveln stora svårigheter. 
 Den första osthyveln såg dagens ljus i Lillehammer 1925. Det var 
en man vid namn Thor Bjørklund som uppfann och tog patent på 
osthyveln – sedan dess har hans företag Thor Bjørklund & Sønner AS 
mest benämnts ”Osthyvelfabriken”. Men nu kan det alltså vara slutet 
för företaget, som har haft en ”dramatisk nedgång i sin omsättning”, 
enligt sin advokat.

Källa: Dagens industri 29.9.2009
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Ny procentrörelse?

Josef och Maria hade bjudit in sina grannar på glögg och nu satt de i 
sitt mysiga hus. Fattigdomen var sedan länge förbi. Barnet i spjälsäng-
en var stort och bostadslånet så gott som betalt. Till julen hade de inte 
haft någonting mer att önska, åtminstone inte någonting rimligt. I ett 
stall, eller en ladugård, hade Josef och Maria inte varit sedan 1960-ta-
let. Om julens stjärna blinkade på himlen så var det nog då ett av de 
plan som transporterade andra mätta finländare till badstränderna i 
Fjärran Östern, där det fanns gott om rum i samtliga härbärgen.
 Om hela världen skulle skattskrivas, så hade Josef och Maria ing-
enting emot det. Här vid trettondagsglöggen satt de med sina grannar 
och tänkte att de faktiskt hade det så bra i livet att de till och med 
kunde betala mera skatt. Samma fråga väckte också journalisten och 
författaren Staffan Bruun i Hbl (9.1.2011). ”Vem sänker min skatt?”, 
undrade han lite upprörd. Han ifrågasätter varför vi ska betala allt 
mindre skatt om statens finanser är dåliga och alla former av välfärd 
och vård skärs ner.
 Skatter medförde förstås också krångel redan i julevangeliet. De 
kan komma orättvist, retroaktivt och många samhällsgrupper tycker 
fortfarande att skatterna och papperskriget är en plåga. Men de flesta 
ser att man får bra saker för sin skatt. De flesta ser också hur en lind-
rigare beskattning i slutändan innebär sämre samhällelig omsorg och 
oroliga människor.
 Förr drog en del partier och organisationer nytta av att folk gnällde 
på höga skatter. Alla pengar som samhället tog ifrån en gick till slarv, 
misshushållning och töntiga saker, sade man. I dag verkar det som om 
den vågen vänder. Snarare verkar det som om folk är arga på politiker 
som inte vågar fatta beslut om att höja skatterna, sätta igång med att 
betala skulderna och trygga samhället för alla.
 Vid Josefs och Marias glögg på Idyllgatan var det någon som tyck-
te att en procent extra inte skulle svida så farligt. Någon mindes den 
gamla procentrörelsen på 1980-talet som ville höja u-landsbiståndet, 
och att det då ansågs vara lite konservativt och töntigt att tala för ”in-
hemska insamlingsmål”. Fast då var vår egen samhällsvälfärd bättre 
skött än i dag, trots allt yttre glitter nu.

Källa: www.ostnyland.fi (14.1.2011)
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Bonde söker fru

 1. Varför var Bernt skeptisk till att medverka i teveprogrammet?
  A Han hade helt enkelt inte tid
  B Han var gift och höll på att skilja sig
  C Han hade svårt att uttrycka sig inför publik

 2. Hur kom det sig att Bernt trots allt ville vara med i    
 programmet?
  A Han var intresserad av att hitta en ny relation
  B Han hade mått dåligt och ville uppleva något roligt
  C Han hade vänner som övertalade honom

 3. Vad berättas det om Bernt?
  A Han var nära att dö en gång
  B Han har jobbat i olika delar av världen
  C Han trivdes bra med att medverka i teve

 4. Vad är det bästa med Mellsta by, enligt Bernt?
  A Den orörda naturen
  B Det unika landskapet
  C Det perfekta läget

 5. Vad är viktigt när Bernt väljer fru?
  A Hon ska stå med båda fötterna på jorden
  B Hon ska ha en viss sorts frisyr
  C Hon får gärna vara en idrottsmänniska

 6. Vad berättas det om Bernts tidigare sambor?
  A De hade svårt att sköta de många djuren
  B De fick för lite uppmärksamhet av Bernt 
  C De saknade livet och nöjena i staden

 7. Vilka planer har Bernt för den närmaste framtiden?
  A Han tänker syssla med sina fritidsintressen
  B Han hoppas kunna fira bröllop efter programmet
  C Han siktar på att bli en bättre löpare 
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Barnens klimatoro

 8. Vad oroar sig Alex för?
  A Han tror att vi kommer att drabbas av jordbävningar
  B Han skräms av att folk engagerar sig så lite
  C Han inser att få vill betala för miljön

 9. Vilka iakttagelser har Alex gjort?
  A Hans jämnåriga ser seriöst på miljöproblemen
  B De unga är medvetna om vikten av att sopsortera
  C När de gamla var barn tänkte man ganska lite på miljön

10. Vad visar Maria Ojalas undersökning?
  A Eleverna tycks inte ta hoten personligt
  B Flickorna är mest bekymrade för sin egen framtid 
  C Pojkarna är mest oroade för hur det går för u-länderna

11. Vad säger Ojala om barns beredskap att leva med oro?
  A De som ser det positiva i tillvaron mår bra
  B De som levt med katastrofer mår psykiskt dåligt
  C De som har stora förhoppningar om sin framtid oroar sig  
   mest

12. Vad kan barnens besvikelse leda till, enligt Ojala?
  A Barnen blir aktivare medborgare än sina föräldrar 
  B Barnen tar avstånd från politiken senare i livet
  C Barnen får en diffus bild av de vuxna och vuxenvärlden

13. Vad ska föräldrarna ta hänsyn till, enligt Olof Risberg?
  A De ska försöka skydda barnen från all oro 
  B De ska övertyga barnen om att vårt land är tryggt
  C De ska engagera barnen i miljöarbetet

14. Vilket råd ger Risberg till föräldrarna?
  A Det är bäst att undvika att ta upp hoten så länge som   
   möjligt
  B Det är klokt att vänta tills barnen själva börjar fråga
  C Det är onödigt att skrämma barn med orealistiska hot
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15. Vad säger Risberg om mediernas roll?
  A Barn ska inte se på t.ex. nyheter på teve
  B Barn ska inte bläddra i tidningar med bilder av   
   katastrofer
  C Barn ska inte utsättas för information utan en vuxen

Prylar

16. Vad berättas det om jeanstyget?
  A Namnet är ett bevis på varifrån det kommer
  B Gamla målningar visar att tyget användes till   
   arbetskläder
  C Ny forskning försöker bevisa tygets ursprung

17. Vad sägs det om de första akvarierna?
  A Kineserna utvecklade de första akvarierna
  B De första akvarierna var skålar av porslin
  C Ett evenemang blev akvariets genombrott 

18. Vad berättas det om dem som uppfann spegeln?
  A De kunde drabbas av onaturliga öden
  B De hämtade sina förebilder ur naturen
  C De ansågs beundra sitt eget utseende

19. Vad var karaktäristiskt för speglar från Venedig?
  A De tillverkades främst med hjälp av ny teknik
  B De uppskattades högt också i andra länder
  C De var högre än t.ex. de franska speglarna

20. Vilken text passar bäst som rubrik på nyheten?
  A Framtiden för osthyvelfabriken osäker
  B Osthyvelns ursprung oklart
  C Tillverkningen av osthyveln upphör

9
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Ny procentrörelse?

21. Hur beskrivs Josefs och Marias tillvaro?
  A De har firat jul på ett annorlunda sätt
  B De representerar en välmående medelklassfamilj
  C De bor synbarligen i en trevlig storstad

22. Vad skrev Staffan Bruun i tidningen? 
  A Han är missnöjd med äldreomsorgen
  B Han känner sitt ansvar och vill hjälpa till 
  C Han kritiserar skötseln av statens ekonomi 

23. Vad leder högre skatter till? 
  A Fler får bättre stöd från samhället
  B Många får det svårare att klara sig
  C Bidragssystemet blir krångligare

24. Vad berättas det om politikernas attityder?
  A De har mod att ta itu med problemen bättre än förr
  B De är villiga att avskaffa vissa skatter och avgifter
  C De är rädda för att vidta nödvändiga åtgärder

25. Vilket mål hade den s.k. procentrörelsen på 1980-talet?
  A Att skapa ett mera jämlikt och homogent samhälle
  B Att hjälpa de fattiga och nödställda i Finland
  C Att ge stöd till dem som hade det svårt ute i världen   
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Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska ungdomar frågar

Fråga: Finns det några regler för hur mycket man ska betala om man 
jobbar och bor hemma? Jag är 16 år och jobbar extra några dagar i 
veckan men nu säger mamma att antingen måste jag betala hemma 
eller så måste jag flytta. Jag har ju inte råd att flytta hemifrån. 

Juristen: Du har fyllt 16 år och tjänar  pengar genom att arbeta några 
dagar i månaden, så dessa pengar är dina egna pengar. Din mamma 
har alltså egentligen inte rätt att ta pengarna från dig. Det finns ingen 
lag som säger att du är skyldig att betala pengar till din mamma. 
Men det kan vara på det sättet att din mamma behöver dessa pengar 
för att klara av hushållskassan. Jag föreslår att du pratar igenom det 
här med din mamma så att ni hittar en lämplig lösning som båda blir 
nöjda med. 

a) Mitä laissa sanotaan, ja minkä neuvon juristi antaa?

Fråga: Hur länge är föräldrar skyldiga att erbjuda sina studerande 
barn mat och husrum? 

Juristen: Huvudregeln är att ett barns föräldrar har det ekonomiska 
ansvaret fram till 18-årsdagen. Men om barnet går gymnasieutbild-
ning efter sin 18-års dag är föräldrarna även därefter ekonomiskt an-
svariga. Men det ansvaret kan pågå längst till och med att barnet är 
21 år. I verkligheten är det däremot på det sättet att föräldrarna får 
ett ekonomiskt ansvar som pågår längre eftersom barnen i dag bor 
hemma längre tid och det är en ganska stor arbetslöshet i Sverige. 

b) Mitä laissa sanotaan vanhempien taloudellisesta vastuusta eri- 
 ikäisistä nuorista? 

1.2
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Fråga: Jag är 17 år och undrar om jag har rätt till hela studiebidraget? 

Juristen: Studiebidraget är personligt och är ett ekonomiskt stöd för 
dig under utbildningstiden. Bidraget betalas ut till dina föräldrar fram 
till den dag du fyller 18 år. Därefter betalas det ut direkt till dig. Även 
om bidraget är avsett för dig personligen så kan det i vissa fall vara 
på det sättet att din familjs ekonomi kräver att föräldrarna använder 
en del av ditt bidrag till att täcka andra kostnader. Men huvudsyftet är 
som sagt att hela bidraget ska vara avsett för dig. 

c) Mitä juristi kertoo opintotuen maksamisesta ja käyttötarkoituk- 
 sesta?

Fråga: Jag fyllde 16 år och min mamma ordnade med stort party för 
mig och mina kompisar. Mormor gav 3 000 kronor i present. Nu säger 
mamma att hon kan ta pengarna och köpa mat och kläder för dem. Är 
inte mormors present min egen?

Juristen: Någon direkt juridisk fråga är det här inte. Jag antar att mor-
mor gav gåvan för att sparas eller användas till något nyttigt. Kanske 
mormor tänkte bidra till festen? I många familjer kommer man över-
ens om vad pengarna ska användas till. Det tycker jag att ni också ska 
göra i din familj. Du kan ju föreslå att du får en liten slant som du kan 
”slösa” på något mindre nödvändigt.

Källa: www.bris.se (8.1.2011)

d) Mitä asioita juristi ehdottaa?

Fråga: Vad kan jag göra om en person kallar mig för ”idiot” och 
sprider det till kompisar och bekanta?

Juristen: Det du bör göra är att meddela personen som sprider rykten 
om dig om att det i lagen finns ett brott som heter ”förolämpning” och 
som passar bra in på dessa typer av situationer. Det är alltså brottsligt 
att förtala och kränka folk och om dessa trakasserier fortsätter bör du 
överväga att gå till polisen och anmäla vad som sker.

Källa: www.alingsastidning.se (8.2.2011)

e) Mitä juristi kehottaa kysyjää tekemään? (kaksi asiaa)
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En hundägare berättar

Max, vår dalmatiner, är snäll och trogen 

– men fullkomligt omöjlig. Han __26__ 

aldrig komma, sitta vackert eller ta plats. 

Inte heller att hämta husses __27__, trots 

våra ansträngningar. Men det är möjligt 

att våra försök att träna honom att hämta 

saker utlöste __28__ försenad reaktion, 

han har nämligen fått hämtandet på hjär-

nan.

 Hans första present till oss var en 

splitterny grön sidensko. Vi hade ingen 

aning om __29__ över den. Skon luktade 

bensin. Ägarinnan hade kanske tagit bort 

__30__ och sedan ställt skon för vädring 

i trappan. Och så kom Max förbi. Vi hop-

pades att __31__. Det var en dåraktig 

26. A lärde oss
 B lärde sig
 C lärde

27. A tofflor
 B tofflorna
 C tofflors

28. A en dos
 B en sorts
 C en typ

29. A hur han hade  
  kommit
 B då han hade  
  kommit
 C om han hade  
  kommit

30. A en färg
 B en fläck
 C en klack

31. A saken skulle inte  
  upprepas
 B saken inte skulle  
  upprepas
 C skulle saken inte  
  upprepas

2 ORD OCH STRUKTURER

Läs följande texter 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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förhoppning. Efter några __32__ lugn 

började det ske saker. __33__ att han 

verkligen kunde åstadkomma någonting. 

Snart började hans presenter komma i 

en stadig ström: nallebjörnar, lamm och 

trasdockor. Max knyckte __34__ helt 

kallt från obevakade barnvagnar. Men en 

dag stod det en annons i tidningen: ” Den 

person som tagit en vit teddybjörn från 

en barnvagn ombeds vänligen återlämna 

densamma”. Nu kunde vi inte längre tiga. 

Den angivna adressen låg en bra bit från 

__35__.

 Under en familjeöverläggning __36__ 

det att familjens överhuvud – det vill säga 

husse – skulle vänta tills __37__ föll, var-

efter han skulle smyga sig fram till huset 

i fråga, placera teddybjörnen utanför dör-

ren och sedan så fort __38__ smita däri-

från.

 Planen genomfördes framgångsrikt, 

ända __39__ husse råkade kollidera med 

en gjutjärnsstol. Husägaren __40__ lju-

set på verandan och slängde upp dörren. 

32. A veckans
 B veckors
 C veckornas

33. A Max hade   
  upptäckt plötsligt
 B Hade Max plötsligt   
  upptäckt
 C Plötsligt hade Max   
  upptäckt

34. A de
 B dem
 C deras

35. A vi
 B vårt
 C oss

36. A beslutade
 B beslutar
 C beslutades

37. A ljuset
 B mörkret
 C morgonen

38. A som möjligt
 B som möjlig
 C som möjliga

39. A medan
 B tills
 C dit

40. A sparade
 B tände
 C släckte
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Husse __41__ nerför trädgårdsgången. 

Han uppfattade __42__ som skrek: Jös-

ses! Hur djupt kan man __43__ – knycka 

leksaker från barn!

 __44__ några personliga tillhörighe-

ter __45__, allt från dansskor till portföl-

jer, slå bara en signal till oss och fråga 

efter Max!
Källa: Året Runt 40/2010

Labradoren Ben

Ben är expert __46__ att nosa upp se-

delbuntar och ta skurkar på bar gärning. 

Pengar luktar och han sniffar sig till sedlar 

lika lätt som narkotikahundar __47__ 

narkotika. Det har __48__ honom ett 

jobb hos norska tullen på Gardermoens 

flygplats. Enligt tullens beräkningar 

__49__ flera miljarder norska kronor ut 

eller in i landet varje år. Många försöker 

smuggla pengarna i underkläderna eller 

fasttejpade på kroppen. Det spelar ingen 

roll var pengarna är __50__, hunden kän-

ner doften ändå.
Källa: Härliga hund  9/2010

41. A flöt
 B flydde
 C flyttade

42. A en röst
 B en hand
 C en rörelse

43. A sänka
 B sjunka
 C hoppa

44. A Ni har förlorat
 B Men ni har  
  förlorat
 C Om ni har  
  förlorat

45. A sist
 B på sistone
 C senast

46. A i
 B på
 C för

47. A upptäcker
 B uppfinner
 C uppfattar

48. A gett
 B tagit
 C låtit

49. A smugglade
 B smugglas
 C smugglar

50. A gömda
 B gömd
 C gömt
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Du är på Sverigebåten och träffar en svensk pojke som du pratar med. 
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.

 Pojken: Hej, får jag slå mig ner här?

1. Vastaa, että yksi paikka on vapaana. Kerro, että kaverisi menivät 
käymään hytissä ja tulevat kohta takaisin.

 Pojken: Okej, är ni på någon skolresa?

2. Vastaa kieltävästi ja kerro, että olet kavereittesi kanssa viettämässä 
syntymäpäivääsi. Olette vain päivän Tukholmassa.

 Pojken: Vad kul! Vad har ni tänkt göra i Stockholm?

3. Totea, että Tukholma on teille tuttu paikka eikä teillä ole mitään 
suunnitelmia. Kysy, miksi poika oli Turussa.

 Pojken: Jag har kusiner där, så jag besökte dem över veckoslutet. 
Morsan är från Finland, men vi bor i Sverige.

4. Totea sen kuulostavan mielenkiintoiselta. Kysy, missä päin Ruotsia 
poika asuu ja millaista on asua siellä.

 Pojken: Vi flyttade först till Västerås men nu bor vi i Malmö, och 
det är ok. Förresten, du talar en riktigt bra svenska.

5. Kiitä kohteliaisuudesta. Kerro, että olet oppinut ruotsia vapaa-
aikana, koska pelaat käsipalloa ja joukkueesi on kaksikielinen.

 Pojken: Vad kul! Du har förenat nytta med nöje. 
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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 Olet saanut eräältä suomenruotsalaiselta säätiöltä stipendin osal-
listuaksesi pohjoismaiselle kielileirille Ahvenanmaalla. Leirin 
jälkeen sinun on kirjoitettava säätiölle kiitoskirje, jossa kerrot, 
mitä hyötyä kurssista on sinulle ollut ja keitä uusia kavereita sait. 
Osoita kirje säätiön sihteerille Anna Petterssonille.

 Tai

3.2 Olet saanut eräältä pohjoismaiselta säätiöltä kannustuspalkinnon 
ruotsin kielen hyvästä osaamisestasi. Palkintoraha piti käyttää 
opintomatkaan johonkin Pohjoismaahan. Olet nyt tehnyt matkan 
valitsemaasi kohteeseen. Kirjoita matkakertomus, jossa kerrot 
matkastasi ja sen hyödystä. Osoita kertomuksesi säätiön sihtee-
rille Niklas Anderssonille.

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

3.3 Osallistut netissä keskusteluun, jossa nuoret pohtivat, miksi niin 
moni pari nykyisin hankkii lapsia, muttei mene naimisiin. Kirjoi-
ta mielipiteesi keskustelupalstalle.

 Tai

3.4 Osallistut netissä keskusteluun, jossa koululaiset pohtivat, miksi 
ahkeria ja tunnollisia koululaisia joskus kiusataan koulussa. Kir-
joita mielipiteesi tai omista kokemuksistasi keskustelupalstalle.
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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.




