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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.

Drottning Elizabeth

Hon var en av de drivna affärskvinnorna som förändrade världens syn 
på skönhet. I år är det hundra år sedan Elizabeth Arden slog upp den 
röda porten till sin första salong. 
 Hon föddes som Florence Nightingale Graham på en gård utanför 
Toronto i Kanada. Familjen hade det fattigt, mamman dog tidigt och 
lämnade efter sig fem barn. För att livet skulle gå ihop hemma på 
gården fick barnen hjälpa till. Förutom att ta hand om gårdens hästar 
följde Florence med sin pappa till marknaden för att sälja grönsaker. 
Det var alldeles uppenbart att Florence visste hur man gör goda affärer.
 Tillsammans med sin lillasyster började Florence experimentera 
med krämer hemma i köket. Planen var att sälja via postorder och 
bli omåttligt rik på det. Det var ingen dum idé, men problemet var 
att systrarna aldrig lyckades skapa en blandning som doftade gott. 
Fadern tröttnade på döttrarnas drömmar och ställde ett ultimatum till 
Florence: ”Gift dej eller skaffa ett hederligt arbete!” Valet var enkelt. 
Möjligheterna att bli den rikaste kvinnan i världen var klart begrän-
sade med familj.
 Efter olika ströjobb i Toronto samlade Florence ihop sina saker och 
flyttade år 1907 till New York. Dit kom hon precis i rätt tid. Hittills 
hade det varit en social dödsstöt att märkbart försöka förbättra sitt 
utseende. Det ansågs bara vara för skådespelerskor och prostituerade. 
Men kvinnorna hade börjat frigöra sig och började spendera pengar 
på ansiktsmassage och krämer. Florence fick jobb på en av de finare 
salongerna. Snart hade hon övertalat ägarinnan om att få pröva sina 
händer på kunderna och hon blev snabbt efterfrågad. 
 Florence slog sig ihop med Elizabeth Hubbard, en kvinna som 
kunde konsten att koka ihop kräm. De öppnade salong på en stra-
tegiskt vald plats mellan två av de hetaste restaurangerna på Fifth 
Avenue. Här lunchade societetsdamerna med varandra och kunde lätt 
slinka in för en behandling. Bokningsböckerna blev snart fulla. Men 
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Florence klarade inte av att ha en partner så Elizabeth Hubbard åkte 
ut redan efter sex månader.
 Tre år efter att hon landat i New York började hon kalla sig Eliza-
beth Arden. Sex tusen dollar var startkapitalet för hennes företag. Var 
de kom ifrån är fortfarande inte klart. Men hur hon än kom över dem 
så förvaltade hon kapitalet smart. Hennes produkter skilde sig kan-
ske inte så mycket från konkurrenternas, men hon tänkte nytt genom 
att inreda butiken lyxigt och paketera produkterna vackert. Och dör-
ren, som hon såg till att måla blickfångande röd, blev ett kännetecken 
över hela världen. Att göra produkter hade hon lärt sig av sin tidigare 
kompanjon. Men precis som Florences första krämförsök hade ingen 
av dem en trevlig doft. Lösningen blev att tillsätta mer parfym. Det 
kostade men blev behagligare. Och Elizabeth var av den åsikten att 
man måste spendera pengar för att tjäna pengar. Ryktet om hennes 
undergörande produkter spreds snabbt.
 Under några år var Elizabeth ensam på toppen. Men så en dag 
hoppade en kvinna vid namn Helena Rubinstein av båten i New York. 
Polskfödda Helena hade redan gjort succé i Europa. Den regerande 
skönhetsdrottningen gillade inte att den nya rivalen fick mycket upp-
märksamhet i pressen när hon öppnade sin första salong i New York. 
Elizabeth Arden och Helena Rubinstein avskydde varandra intensivt 
men de möttes aldrig. Ironiskt nog var de två lika på fler än ett sätt. 
Båda två gick totalt upp i sina karriärer, deras företag var deras liv. 
De piskade på sin personal, avskedade folk till höger och vänster 
och snodde personal av varandra. De gillade båda att framhäva den 
vetenskapliga aspekten av sina verksamheter. Men det fanns också nå-
got som skilde dem åt. Elizabeth betalade sin personal hyfsat, medan 
Helena var en riktig snåljåp.
 Elizabeths första egna doft Blue Grass blev en enorm succé och 
följdes av Ardens absolut mest kända produkt, Eight Hour Cream. Vid 
den här tiden fanns det röda Ardendörrar över hela världen. Och trots 
att Elizabeth gjorde några riktiga floppar så klarade hon av depres-
sionen på 1930-talet och andra världskriget. Elizabeth Arden kunde 
inte släppa sitt skönhetsimperium, utan hon styrde företaget ända till 
sin död 1966. Trots att hon var en enorm kontrollmänniska glömde 
hon en sak: det fanns ingen plan för vad som skulle hända den dagen 
Elizabeth inte var där.

Källa: Femina 7/2010
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Det svenskaste i hästväg

Bob Hope har blivit ägare till en, liksom Doris Day, Elvis Presley och 
medlemmarna av Högsta Sovjet. Bill Clinton erhöll en av statsmi-
nister Göran Persson och när Carl Bildt lämnade sitt fredsuppdrag i 
Bosnien delade han ut 400 stycken. Det är dalahästen vi talar om, en 
häst i trä målad i starka, glada färger. För många står den som ursym-
bolen för Sverige, starkare än den svenska flaggan.
 Internationellt känd blev hästen först vid Världsutställningen i 
New York år 1939 då den svenska utställningsarkitekten fick en idé. 
Man kunde ju placera en gigantisk dalahäst utanför den svenska mon-
tern – vilket blickfång det skulle bli! Det blev succé. Världspressen 
sände hem fotografier och artiklar om den fantastiska hästen och un-
der året efter utställningen tillverkades ungefär 20 000 hästar – ett 
imponerande antal på den tiden – för att skeppas över till New York. 
Då handlade det om hästar i mindre storlek, givetvis.
 Dalahästen föddes ur ett stycke trä som formades med skickliga 
händer och enkel kniv i brasans sken under kalla vinterkvällar. Häs-
tarna gavs som leksaker till barnen, men man drygade också ut hus-
hållskassan genom att sälja dem. Att man valde att snickra en häst i 
stället för till exempel en älg föll sig naturligt. Hästen är vännen och 
arbetskamraten. Den är också symbolen för styrka. Magin och mys-
tiken kring hästar har fått människorna att återskapa och måla dem i 
alla tider. Men på kyrkligt håll var man inte förtjust i den här folkliga 
traditionen som ansågs vara farlig och hednisk. Redan år 1624 predi-
kade en biskop i Västerås mot de syndfulla trähästarna som såldes på 
torg och marknader.
 Under 1800-talet blev det vanligt att måla hästarna med blom-
mönster. Kringresande försäljare tog ofta med sig vackert dekorerade 
hästar som betalning för mat och husrum. Man kan säga att fattig-
domen i Sverige har stor betydelse för tillverkningen av dalahästar. 
Familjen Olsson i Nusnäs var en sådan här fattig familj där bröderna 
Nils och Janne var tvungna att tillverka dalahästar varje dag då de 
kom hem från skolan. När bröderna var 13 respektive 15 år gamla 
grundade de en liten fabrik. Året var 1928. De tog ett lån på 400 
kronor för att kunna köpa en bandsåg. Deras mamma grät av oro 
över hur sönerna någonsin skulle kunna betala tillbaka en så oerhört 
stor summa pengar. Nu är dalahästarna spridda över hela jordklotet 
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och många hästar kommer från just det företag som grundades av 
bröderna Olsson. Mammas oro var obefogad, lånet är återbetalat för 
länge sedan. 

Källa: www.nohemslojd.se (29.8.2010)

Nya uppfinningar

Det var 1967, då Ove Fernö arbetade som forskningschef på läkeme-
delsbolaget Leo i Helsingborg, som han fick ett brev från två läkare 
i Lund. De föreslog att man skulle försöka få fram ett nikotinersätt-
ningsmedel för människor som ville sluta röka. Ove Fernö, som för-
resten själv var rökare, nappade på idén och började utveckla ett tugg-
gummi med nikotin. 
 Man gjorde några primitiva tuggummin, provtuggade och analy-
serade hur mycket nikotin de avgav. De smakade förfärligt illa, och 
de avgav giftet alldeles för snabbt så att det mesta svaldes utan att 
det hann verka i munnen. Men till sist fick man efter försök fram ett 
lämpligt tuggummi som i rätt mängd avgav nikotin. Tuggummit fick 
namnet Nicorette som är en ordmix av ”nikotin på det rätta sättet” och 
cigarett. 
 Ove Fernö presenterade nikotintuggummit på en världskonferens 
om rökning och hälsa i New York 1975 och 1981 registrerades det i 
Sverige. 

Källa: www.sydsvenskan.se (30.8.2010)

År 1967 installerades den första svenska uttagningsautomaten i Up-
sala Sparbanks lokaler. Samma år invigdes världens första uttagnings-
automat i London. Till skillnad från dagens bankomater var apparaten 
inte kopplad till ett datornätverk utan den skrev bara ut listor som 
visade för banken hur mycket pengar en viss kund hade tagit ut. Dess-
utom var det bara utvalda kunder som fick förtroendet att använda 
maskinen.

Källa: Allt om historia 6/2009

Uppfinnaren av kopieringsmaskinen var en patentadvokat som på sitt 
kontor började fundera över hur man kunde göra något åt den kon-
stanta bristen på kopior av dokument. År 1938 lyckades amerikanen 
Chester F. Carlson nå framgång i sitt experiment med vad han kalla-
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de ”elektrofotografi”. Metoden var dock fortfarande inte praktiskt 
användbar. Under de kommande åren avslog en mängd storföretag 
hans idé, som kunde utvecklas vidare först när en ideell stiftelse gav 
bidrag till forskningen. 
 Genombrottet för varumärket Xerox kom år 1959 med den svin-
dyra modell 914. Xerox lanserade en genial affärsidé som ett svar på 
att det var få företag som hade råd att punga ut med de summor som 
en kopiator kostade. I stället för att sälja maskinerna, licensierades 
användandet så att företaget tog ut en avgift för varje kopia. Följden 
blev att kopiatorn spreds i 1960-talets USA långt snabbare än vad 
någon kunnat förutse. Efter några år var den så spridd på universitet 
och bibliotek att allmänheten tog dess existens för given.

Källa: http://copyriot.blogspot.com (29.8.2010)

Sveriges bortskämda ungar

Texten är en del av en diskussion på nätet. Anita skrev ett debattin-
lägg, där hon anklagade de svenska ungdomarna för att vara bort-
skämda. Stina, Lasse, Lotta, en mamma och en mormor kommenterar 
Anitas inlägg.

Anita skrev: I Sverige kan gymnasieeleverna få studiebidrag. För 
tillfället är bidraget 1050 kronor per månad. I en enkät på Facebook 
kom det fram att ungdomarna tycker att summan är för liten. Ungdo-
marna tycker att de behöver mer pengar för att roa sig. Dessa pengar 
tycks alltså inte gå åt till grundläggande kostnader och behov. Staten 
delar med andra ord ut skattepengar, som den arbetande delen av be-
folkningen sliter för. Sveriges ungdomar är verkligen bortskämda!

Stina kommenterade: Jag tycker inte alls att svenska ungdomar är 
bortskämda, tvärtom, våra ungdomar klarar sig själva, ifall man jäm-
för med andra europeiska länder. Jag har haft turen att bo i Frankrike 
ett år. Där har man inga studiebidrag, men jag träffade aldrig någon 
student som arbetade för att betala sin lägenhet, sin mat och sina 
kläder. Inte fanns det några studielån heller. Det var föräldrarna som 
betalade. Är inte det att vara bortskämd! Nä, Anita, det är tydligt att 
du kommer från gräddhyllan. 
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Lasse kommenterade: Tjena Anita! För dig och dina kompisar kan-
ske det var bara extrapengar att roa sig med. För mig och en del av 
mina vänner var det pengar som bl.a. gick till busskort och kläder. Jag 
antar att du kommer från en helt annan samhällsklass. Studiebidraget 
är ett gammalt stöd, och det ska vi inte gå och peta på. Du tycks inte 
riktigt känna till den vanliga svenskens vardag.

Lotta kommenterade: Under alla de år jag gick i gymnasiet gick 
studiebidraget direkt till mamma och familjen. Det var inget snack 
om saken. Jag bad sällan om pengar och jag jobbade hela gymna-
sietiden. En intressantare och angelägnare fråga hade varit att skriva 
om barns svartjobbande. Vi var många i vår klass som jobbade som 
telefonförsäljare med ytterst liten garantilön och resten provision. El-
ler som servitris med 40 kronor i timmen i lön. Kära Anita, det finns 
mycket som du kunde ha skrivit om, om riktiga problem. Jag anar en 
djup okunskap. 

En mamma kommenterade: Kära Anita! Vad vill du egentligen? 
Ta bort studiebidraget? Studiebidraget var en gång i tiden en politisk 
åtgärd för att barn från mindre välbeställda hem skulle kunna fortsätta 
studera. Det var viktigt för hela samhället. Det handlar om vilket sam-
hälle vi vill ha. Ett där unga människor uppmuntras att studera eller 
ett där de måste kämpa för att ens komma så långt. Det är knappast 
så att utbildning är endast till nytta för den enskilda personen. Det är 
ju en förutsättning för ett land som Sverige att så många medborgare 
som möjligt skaffar sig en bra utbildning.

En mormor kommenterade: Under min skoltid fanns det inga stu-
diemedel. Var och en fick klara sig själv. Det innebar att de som hade 
fattiga föräldrar fick börja jobba så tidigt som möjligt. I dag har alla 
möjlighet att studera och få ett yrke. Och det ska den svenska staten 
ha stort tack för. Ni ska vara glada över att ni har alla möjligheter att 
skapa er ett gott liv. Annat var det på min tid.

Källa: www.newsmill.se (22.8.2010)
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Drottning Elizabeth

 1. Vilken egenskap tillskrivs Florence?
  A Hon hade ett välutvecklat luktsinne
  B Hon förstod sig på pengar
  C Hon hade en stark egen vilja

 2. Varför misslyckades Florence med sin första affärsidé?
  A Hennes pappa motarbetade henne
  B Hon hade svårigheter med att göra en säljande produkt
  C Hon valde ingredienser som var skämda  

 3. Varför var tiden rätt då Florence anlände till New York?
  A Kvinnor hade gott om pengar att röra sig med
  B Det blev tillåtet att utföra skönhetsbehandlingar
  C Inställningen till kosmetik förändrades

 4. Vad sägs det om starten på Florences karriär i New York?
  A Hon fick kämpa för att få in en fot på marknaden
  B Hon var framgångsrik direkt från början
  C Hon använde mycket tid på att vinna kundernas   
   förtroende

 5. Vad ligger bakom framgången med hennes produkter?
  A Hon förstod att satsa på estetiken
  B Hon använde råvaror av hög kvalitet
  C Hon var återhållsam med omkostnader 

 6. På vilket sätt liknade Elizabeth och Helena varandra?
  A De var båda lika otrevliga chefer
  B De betalade båda usla löner
  C De var båda lika intresserade av samarbete

 7. Vad sägs om Elizabeths framgång som företagare?
  A Hon lyckades undvika att göra missar
  B Hon rodde företaget genom motgångar
  C Hon kunde konsten att tänka långsiktigt 

7

1.1a



Det svenskaste i hästväg

 8. Varför nämns alla dessa kända personer?
  A De har antingen givit eller fått gåvor
  B De har deltagit i någon form av välgörenhet
  C De har utnyttjats i marknadsföringskampanjer

 9. Varför väckte den svenska montern uppmärksamhet i New   
 York? 
  A Där fanns ett livslevande djur
  B Valet av färger var speciellt lyckat
  C Storleken på rekvisitan var imponerande

10. Hur kom det sig att man började tillverka hästar och inte älgar?
  A Det var lättare att göra hästar med så primitiva verktyg
  B Människan hade ett nära förhållande till hästar
  C Hästen fanns på gården och kunde därför stå modell

11. Hur reagerade kyrkan på dalahästarnas popularitet?
  A Man ville börja beskatta försäljningen av trähästar
  B Man oroade sig för att folk skulle få fel värderingar
  C Man förbjöd tillverkning av trähästar i hemmen

12. Hur förändrades handeln med dalahästar under 1800-talet?
  A Maskinerna tog över produktionen
  B Försäljningen organiserades på nationell nivå
  C Man började byta trähästarna mot varor och tjänster

13. Varför var brödernas mamma bekymrad?
  A Hon trodde att pojkarna skulle skada sig 
  B Hon var rädd för hur pojkarna skulle klara sig   
   ekonomiskt
  C Hon misstänkte att pojkarna ville flytta bort från Sverige

8
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Nya uppfinningar

14. Hur kom det sig att Ove Fernö började med sitt projekt?
  A Han blev ombedd att starta projektet
  B Han ville själv ändra på sina vanor
  C Han såg bristerna i en tidigare prototyp

15. Vilket problem stötte Ove Fernö på?
  A Det var svårt att få produkten registrerad som ett   
   varumärke
  B Det tog tid att hitta den kemiska sammansättningen 
  C Det utfördes många test för att minska på lukten

16. Vad berättas det om den första bankomaten?
  A Den var i allmän användning för ett visst ändamål
  B Den gav besked om kundernas kontoställning
  C Den informerade banken då kunden använt sig av   
   tjänsten

17. Hur tog affärsvärlden först emot den nya uppfinningen?
  A Företagen finansierade utvecklingen av prototypen
  B Den första modellen var för outvecklad för att intressera
  C Juristerna ifrågasatte rätten att duplicera skriftliga   
   handlingar

18. Vilken var Xerox affärsidé?
  A Företaget satsade på att sälja kopiatorer till    
   läroinrättningar
  B Priset skulle locka så många som möjligt att köpa   
   kopiatorn
  C Man hyrde ut kopiatorn till sina kunder och debiterade  
   för användningen

9
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Sveriges bortskämda ungar

19. Vilken är bakgrunden till Anitas inlägg?
  A Hon tycker att ungdomarna borde arbeta mera
  B Hon har läst om en undersökning och blivit irriterad
  C Hon är förvånad över att föräldrarna är så passiva

20. Vilken är Stinas åsikt i debatten?
  A Det är bra att svenska ungdomar är självständiga
  B De svenska ungdomarna behöver faktiskt inget stöd
  C Det svenska systemet gör att de studerande kan satsa på  
   sina studier

21. Vad berättar Stina om förhållandena i Frankrike?
  A De är klart bättre och effektivare än de svenska
  B Franska föräldrar tar mer ansvar för sina unga än vad  
   svenska gör
  C Det är föräldrarna som står för studiekostnaderna

22. Vilken åsikt har Lasse?
  A Stödet behövs, för allt kostar så mycket 
  B Man ska hålla kvar ett fungerande system
  C Man klarar sig utan det statliga stödet

23. Vilket missförhållande pekar Lotta på?
  A Att ungdomar utnyttjas av arbetsgivare
  B Att skolungdomar är tvungna att arbeta
  C Att studiebidraget är alltför knappt

24. Vad betonar mamma i debatten?
  A Studier är ingen privat sak som bara gäller individen
  B Fler svenska ungdomar borde skaffa sig en utbildning
  C I framtiden blir det allt svårare att klara sig i samhället

25. Vad menar mormor i sin kommentar?
  A Sluta deppa!
  B Var tacksamma!
  C Satsa på studier!

10
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Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Nyheter från Åland

Jag kommer att vara mycket på resande fot i höst, säger författaren 
Sanna Tahvanainen i Geta när vi frågar henne hur hösten ser ut. Sanna 
Tahvanainens diktsamling ”Allting är amerikanskt” har väckt stort 
intresse. Under sommaren läser folk mest bara deckare och därför 
kommer inbjudningarna om framträdanden kring boken med lite för-
dröjning. På frågan om inte Sanna har planer på att skriva en deckare 
säger hon att hon faktiskt har manus till en i byrålådan. − Men jag tror 
det är bäst att det får stanna där!

Källa: www.alandstidningen.ax (10.9.2010)

a) Mitä Sanna kertoo syksyn ohjelmastaan? Entä dekkarin   
 kirjoittamisesta?

Det här var en konsert där en ung begåvad sopran fick chansen att mu-
sicera med musiker i världsklass. Men åländska Frida Jansson visade 
inga tecken på att vara särskilt skrämd. För hon befann sig i trygga 
händer tillsammans med den hyllade dirigenten Mats Liljefors och S:t 
Petersburgs Akademiska Orkester. Här lyssnade vi först till Mozart 
Symfoni nr 39 i Ess-dur. Det var bara att njuta. Förundrad var jag över 
att ljudet var närmast perfekt. Faktiskt för första gången i Alandica. 
Här valde Liljefors att dämpa ned orkestern till den akustiska nivå 
som konsertsalen klarade av.

Källa: www.alandstidningen.ax (11.9.2010)

b) Mitä kerrotaan laulajattaren olemuksesta, ja mikä yllätti   
 kuulijan?
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TV-programmet ”Färjan” tar nu steget västerut. Produktionsbolaget 
med Henrik Bastin och Filip Hammar i spetsen har lyckats sälja några 
avsnitt till USA. När och om serien blir verklighet i USA vet för när-
varande ingen.

Källa: www.alandstidningen.ax (3.9.2010)

c) Mitä kerrotaan ruotsalaisesta televisiosarjasta ja sen    
 tulevaisuudesta?

Den 24 april 1980 publicerades det första numret av taltidningen på 
Åland. Länge lästes taltidningen in på kassett och levererades följande 
dag med posten. När prenumeranterna lyssnat på tidningen skickade 
de tillbaka kassetterna så att de kunde spelas över med nytt material. 
Det krävdes disciplin. Skickade man inte tillbaka kassetterna så fick 
man inte heller någon tidning. I februari 2008 övergick taltidningen 
till digital form. Det innebär flera fördelar för de cirka 55 prenume-
ranterna som nu kan ta del av dagsfärska nyheter.

Källa: www.nyan.ax (13.9.2010)

d) Mitä palvelun käyttäjältä vaadittiin 1980-luvulla ja miksi?

e) Mikä muutos tehtiin vuonna 2008, ja mitä hyötyä siitä oli?
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Att vara utbyteselev

Att åka på utbyte till ett annat land inne-

bär en fantastisk möjlighet att leva i en 

annan kultur. __26__ vistelse utomlands 

har uppenbara fördelar, som att lära sig ett 

språk __27__ flytande, men alla som har 

varit utbyteselev kan berätta att __28__ 

en upplevelse för livet.

 Som __29__ lever du som en del i 

en ny familj, går i den lokala skolan och 

träffar nya vänner __30__ de lokala in-

vånarna. Du lär dig massor om dig och 

andra. Du __31__ inför utmaningar, får 

en hel rad unika upplevelser och du gör 

en investering i din framtid.

 Men att vara utbyteselev är inte bara 

nya och spännande saker __32__ också 

en utmaning som ställer krav på dig. Du 

deltar i ett utbytesprogram __33__ sko-

lan spelar en viktig roll. Du ska göra en  

26. A En sådan
 B Ett sådant
 C Sådana

27. A allra
 B alldeles
 C alls

28. A är det verkligen
 B det verkligen är
 C verkligen är det

29. A en utbyteselev
 B utbyteseleven
 C utbyteselev

30. A under
 B mellan
 C bland

31. A ställer
 B ställs
 C ställd

32. A utan
 B medan
 C innan

33. A då
 B där
 C dit

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.

13

2.1



ordentlig insats i skolarbetet och bli åt-

minstone __34__ på de kurser du väljer. 

Skolan är dock inte bara studier, det är 

också här du får nya vänner och utövar 

dina fritidsaktiviteter. 

 Det är säkert att du __35__ ha fjäri-

lar i magen före avresan. Det blir kanske 

också litet __36__ att resa utan din egen 

familj och sedan för första gången träffa 

__37__ du ska bo hos och vara en del av. 

I början är allt nytt och intressant. Sedan 

kan det hända att du __38__ dem där 

hemma, men om du kastar dig ut i ditt 

__39__ och alla nya aktiviteter försvinner 

din hemlängtan i ett huj. De __40__ ut-

byteselever upplever faktiskt att året går 

alltför fort. Men väl __41__ igen kan du 

minnas och berätta om ett upplevelserikt 

år, den nya extrafamiljen och alla nya 

vänner och kunskaper. Och du har kunnat 

visa dig själv att du __42__ utmaningar.

 Om någon tycker att ett helt år är en 

för lång tid __43__ kortare alternativ. 

Till exempel genom ett program som he-

ter Comenius elevmobilitet kan elever på 

34. A godkänns
 B godkänd
 C godkänt

35. A vill
 B ska
 C kommer att

36. A skräms
 B skrämmande
 C skrämd

37. A en familj
 B den familj
 C familj

38. A längtar
 B missar
 C saknar

39. A nytt liv
 B nya liv
 C nya livet

40. A mesta
 B flesta
 C bästa

41. A hem
 B hemma
 C hemmet

42. A klarar av
 B deltar i
 C lägger till

43. A det finns också
 B det också finns
 C finns det också
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gymnasiet studera tre __44__ tio måna-

der på en skola i ett annat land i Europa. 

Elevutbytet kan ske mellan skolor som 

deltar i ett så kallat Comenius-skolpart-

nerskap. Eleverna har två alternativ: de 

deltar __45__ på individuell basis __45__ 

i mindre grupper. 

 Jenna är en Ekenäsflicka som har del-

tagit i Comeniusutbytet. Hon tillbringade 

tre månader i Ystad och har bara gott att 

säga om tiden i Skåne. Så här kommente-

rar hon __46__ utbytesår: ”Jag har alltid 

velat studera utomlands, men ett helt år 

__47__ för länge. Därför var Comenius 

ett bra alternativ. Inget var direkt besvär-

ligt, men __48__ var det jobbigt att hinna 

till bussen, eftersom min familj bodde två 

kilometer från hållplatsen. Skolan i Sve-

rige betalar allt som eleverna behöver, 

__49__ miniräknaren som vi fick köpa 

för cirka 30 euro. Avslutningsvis vill jag 

bara säga att ett år utomlands är __50__ 

jag verkligen kan rekommendera.”

Källor: www.interstudies.nu,
 www.progra.kontoret.se,

 http://eg.ekenas.fi
 (29.8.2010)

44. A av
 B på
 C till

45. A varken ... eller
 B antingen ... eller
 C såväl ... som

46. A hans
 B sitt
 C hennes

47. A bör ha varit
 B måste ha varit
 C skulle ha varit

48. A ibland
 B aldrig
 C sällan

49. A beroende på
 B bortsett från
 C i likhet med

50. A vad som
 B något som
 C vilket som
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Du är ute och shoppar i Stockholm och nu vill du köpa en mobiltele-
fon till din mormor, som bor i Sverige. 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 
dem i nummerföljd under varandra.

– Hej, kan jag hjälpa till?

Tervehdi ja kerro, että olet hankkimassa mummolle kännykkää ja kai-
paat hieman apua. 

– Javisst. Vi har en massa olika modeller här inne. Vad behöver du för 
funktioner?

Kerro, mitkä kaksi perustoimintoa luulet mummon tarvitsevan kän-
nykkäänsä.

– Här har vi en seniormodell av bästa kvalitet. Den här modellen 
till exempel är försedd med högresolutionskamera, navigator, blue-
tooth… 

Keskeytä ystävällisesti ja kerro, että mummo ei tarvitse verkkoyhteyt-
tä. Mainitse myös syy.

– Ja, okej… Den här är en pålitlig basmodell till förmånligt pris.

Tiedustele, kuinka pitkä takuu on ja onko jotain tarjousta.

– Ja, den är två år. Vi har nu en kampanj på gång så du får 300 minuter 
gratis samtalstid.

Totea, että tämä malli on hyvä vaihtoehto, ja kerro, että haluat vielä 
harkita asiaa.

– Javisst, du är välkommen åter!
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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 jonkin seuran/yhdistyksen mukana Ruotsissa vierailulla vas-
taavassa seurassa/yhdistyksessä. Vierailun päätteeksi järjestetään 
tilaisuus, jossa sinun tehtävänäsi on pitää kiitospuhe isäntäper-
heille, joiden luona olette asuneet vierailunne ajan (5 yötä).  Kir-
joita kiitospuhe, jossa kiität isäntäperheitä ja muistelet vierailun 
kohokohtia. 

 TAI

3.2 Olet jonkin seuran/yhdistyksen toiminnassa mukana, ja teillä on 
ruotsalaisia nuoria vastaavasta seurasta/yhdistyksestä vieraana 
tutustumassa toimintaanne. Vierailun aluksi järjestetään tilaisuus, 
jossa sinun tehtävänäsi on pitää tervetulopuhe vieraille. Kirjoita 
tervetulopuhe, jossa esittelet lyhyesti seuran/yhdistyksen toimin-
taa ja tulevaisuudensuunnitelmia.

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

3.3 Kirjoita sanomalehden nuorisopalstalle yleisönosastokirjoitus 
koulukirjojen kierrättämisen puolesta tai sitä vastaan. Perustele 
myös mielipiteesi.

 TAI

3.4 Kirjoita sanomalehden nuorisopalstalle yleisönosastokirjoitus 
kirpputoreilla käymisen puolesta tai sitä vastaan. Perustele myös 
mielipiteesi.
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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.




