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Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1–25 genom att för 
varje fråga välja det bästa svarsalternativet. Markera dina svar med 
blyertspenna på den optiska svarsblanketten.

I 
Du får höra en personintervju med sångerskan Pernilla Karlsson. 
Du hör först intervjun i dess helhet och sedan i delar.

 1. Vad berättar Pernilla om sitt sångintresse?
  A Som liten drömde hon om att bli popstjärna
  B Hon höll på att förlora intresset i skolan
  C Det har varit en trevlig hobby för henne

 2. Hur beskriver Pernilla relationen till Jonas i dag?
  A Den baserar sig på ärlighet
  B De bråkar men blir vänner igen
  C Han står ut med hennes humör

    ***

 3. Hur har Pernilla fått större säkerhet?  
  A Hon har fått professionell hjälp
  B Hon har tagit sånglektioner
  C Hon har skaffat sig erfarenhet

 4. Varför blir Pernilla irriterad?
  A Hon tycker att frågan är dum 
  B Hon känner sig pressad
  C Hon får alltid samma fråga

    ***



II
Du får höra ett program på radion. Du hör först programmet i dess 
helhet och sedan i delar. 

 5. Hur uppstod Leilas rädsla för att bada?
  A Hon höll på att drunkna som barn
  B Hon lämnades ensam på stranden
  C Hon tvingades i sjön av sina syskon

 6. Vad fick Leila att våga bada igen?
  A Hon fick terapi 
  B Hennes familj stödde henne
  C Hon gick i simskola

    ***

 7. Varför gick Cindy och Anders till fots upp i tornet?
  A Hissen fungerade inte
  B De valde fel kö
  C Anders ville få motion

 8. Hur lyckades Cindy ta sig ända upp?
  A Hon lät bli att titta ner
  B Hon blundade hela tiden
  C Hon höll hårt i Anders

    ***

 9. Varför vaknade Kenneth mitt i natten?
  A Han kände sig ängslig
  B Han frös ordentligt
  C Han höll på att bli sjuk

10. Vad upptäckte Kenneth på morgonen?
  A Att han hade fått sällskap i sängen
  B Att det luktade rök i rummet
  C Att någon hade skruvat upp värmen

    ***



III
Du får höra ett föredrag som hålls av en kille från Öland på besök 
i en skola i Finland. Du hör först föredraget i dess helhet och sedan 
i delar.

11. Vad är det bästa med somrarna på Öland enligt Magnus?
  A Att få vara tillsammans med sina släktingar
  B Att kunna lära känna nya spännande människor 
  C Att få samlas för att fira en känd person

12. Vilken turistattraktion beskriver Magnus?
  A Vägförbindelsen till fastlandet 
  B Resterna av en gammal kyrka
  C Ett fartyg som gått på grund 

    ***

13. Varför åker Magnus till Stora Alvaret?
  A Han fotograferar djurlivet 
  B Han motionerar med vänner
  C Han promenerar i naturen 

14. Magnus berättar om fåken – vad är det för något?
  A Ett visst naturfenomen
  B En gammal saga
  C En årlig tillställning

    ***

IV
Du får lyssna till ett samtal om studier och jobb. Du hör samtalet 
en gång i delar. Svara genast efter varje del. 

15. Vad kommer programmet att handla om?
  A Problem i skolmiljön
  B Nära familjerelationer
  C Personliga valmöjligheter 

    ***



16. Vad har Emma beslutat att göra just nu?
  A Arbeta utomlands för en tid 
  B Kämpa på med studierna
  C Ta en paus och samla nya krafter

    ***

17. Hur kom det sig att Valter började ta det litet lugnare?
  A Han följde ett gott råd
  B Han fick sparken från jobbet
  C Han blev sjuk

    ***

18. Hur beskriver Marianne sina elever?
  A De är lata
  B De är trötta
  C De är arga

    ***

19. Vad berättar Kim om sina gymnasiestudier?
  A Han klarade av dem rekordsnabbt 
  B Han råkade i gräl med lärarna 
  C Han fortsatte efter en paus

    ***

V
Du hör ett samtal mellan två personer, Basse och Tove. Du hör 
samtalet en gång i delar. Svara genast efter varje del genom att 
välja det alternativ som passar bäst som nästa replik.

20. Vad säger Tove?
  A Vi ses då 
  B Jag ser dej då 
  C Du syns då

    ***



21. Vad svarar Tove?
  A Ja, si och så
  B Ja, då och då
  C Ja, här och där

    ***

22. Vad svarar Tove?
  A Klart att du gör
  B Roligt att du kan
  C Trevligt att du vill

    ***

23. Vad säger Basse?
  A Det kan jag hålla på med 
  B Det kan jag hålla med om 
  C Det kan jag hålla i

    ***

24. Vad säger Tove?
  A Där hör du!
  B Där ser du!
  C Där går du!

    ***

25. Vad svarar Tove?
  A Jag tittar gärna in
  B Jag väljer gärna ut
  C Jag ställer gärna upp

    ***



VI 
Kuulet viisi uutista. Kuulet jokaisen niistä kaksi kertaa peräkkäin. 
Vastaa heti toisen kerran jälkeen. Vastaa kysymyksiin lyhyesti suo-
meksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastaus-
lomakkeen A-puolelle.

a) Miksi naiset eivät vietä aikaa luonnossa? Entä miehet?

    ***

b) Mitä suositaan puutarhassa tänä vuonna?

    ***

c) Mikä on yhteistä kaikille lapsille, ja mitä kerrotaan   
 ruotsalaisista lapsista?

    ***

d) Mitä lentoyhtiöiltä odotetaan, ja kuka hoitaa lennolla   
 sairastuneet?

    ***

e) Mikä ongelma uudesta laista voi seurata, ja miten se   
 mahdollisesti ratkeaa?

    ***

 



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
__________________________________________________________

I–II  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 1

III–V  15  x  1/0 p. |  x 2 30 p. 2

VI    5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
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I Hufvudstadsbladet 26.2.2012
III Upplev Sveriges historia, en guide till historiska upplevelser i hela landet, 2011
VI aftonbladet.se (16.2.2012)
 DN.se (21.2.2012)
 SvD.se (15.2.2012)
 DN.se (21.2.2012)


