
SVENSKA
SKRIFTLIG  DEL

PITKÄ  OPPIMÄÄRÄ
LÅNG  LÄROKURS

 
19.9.2014

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

STUDENTEXAMENSNÄMNDEN



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.

”självklart kommer människan att flyga till Mars”

Hur känns det när rymdfärjan skjuter iväg? Det har Jean-François 
Clervoy koll på, astronaut på ESA, Europas motsvarighet till NASA. 
Clervoy har varit i rymden tre gånger. Han har besökt den ryska rymd-
stationen Mir och är den astronaut som kan stoltsera med att han, 
förutom de astronauter som landat på månen, varit med om den av-
lägsnaste resan i rymden. Som astronaut får man inte ha klaustrofobi. 
Blir det för instängt är det bara att pressa näsan mot fönstret och titta 
på hur stort universum är. 
 Rymden är inte någon vänlig plats, snarare den mest fientliga miljö 
man kan tänka sig. Temperaturerna svänger från minus hundra grader 
upp till mer än plus hundra grader, solens strålning är skoningslös och 
miljön ett viktlöst vakuum utan syre. På de rymdfärder som pågår 
endast några veckor är arbetsdagarna långa, från 14 till 16 timmar. 
För att hinna med att göra sådant de själva vill, tar astronauterna av 
den tid som är avsatt för att sova.
 Landningen är lika krävande som uppskjutningen. Ögonblicket då 
rymdfarkosten tränger in i atmosfären är kritiskt. Det gäller att ha en 
exakt vinkel för att lyckas. Den kan bara skilja plus minus en grad. 
Med för liten vinkel studsar farkosten ur sin bana och är för alltid 
dömd att mållöst sväva i världsalltet. Är vinkeln för stor brinner far-
kosten upp. 
 När astronauterna väl är framme på jorden är det viktigt att hålla 
ögonen öppna och resa sig försiktigt, först bara på försök. Hjärtat 
måste vänja sig ansträngningen. Hjärtat har två funktioner: dels att 
pumpa runt blodet i kroppen men också att pumpa det upp i hjärnan 
och förhindra att det sjunker ned i benen. I viktlöst tillstånd behöver 
hjärtat inte motarbeta detta ständiga tryck ned i kroppen som gravi-
tationen för med sig. Hjärtat jobbar alltså mycket mindre i rymden 
och därför minskar det i storlek. De första timmarna på jorden känns 
kroppen tung och otymplig.
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 Ett av de stora projekt som hägrar är att flyga människor till Mars 
– en resa som fram och tillbaka tar ett och ett halvt år. Än är inget 
datum spikat. Tekniken att ta sig dit finns men utmaningarna är stora 
och många: några av dem är att skydda astronauterna från rymdens 
farliga strålning, att landa på Mars och sedan kunna lyfta och ta sig 
därifrån. Varje moment innebär en enorm utmaning.
 Mars ska först undersökas närmare av fjärrstyrda robotar som ska 
köra omkring på den karga planeten och bland annat ta prover ge-
nom att borra två meter ned under ytan. Rymdprogrammet är helt 
inriktat på att finna liv eller spår av liv. Det är första gången en sådan 
expedition har detta som huvudsyfte. Men också det okända fascine-
rar, särskilt nu då människans egen planet till så stor del är kartlagd. 
Kunskapen om universum är fortfarande mycket liten. Rymden ställer 
extrema krav på precision och säkerhet.
 Rymdorganet ESA har tillsammans med ett ryskt institut drivit ett 
unikt isolationsprojekt, kallat Mars 500, där en grupp frivilliga per-
soner simulerade en fullständig resa tur och retur mellan jorden och 
Mars, instängda 520 dagar i en ”rymdfarkost” stående i en hangar på 
jorden, allt för att vi bättre ska förstå hur människan reagerar under 
sådana extrema förhållanden. Detta kommer också gemene man på 
jorden till nytta, genom att vi till exempel får en större inblick i för-
ändringar i dygnsrytmen.

Källa: Hbl 30.6.2013

Dagens 16-åringar har vad som krävs för att få rösta

Land efter land inför rösträtt för 16-åringar. Frågan är aktuell också 
i Finland, så varför måste Sverige vänta med reformen? Rösträtt för 
16-åringar skulle förändra valmanskåren till att mer fokusera på fram-
tiden än att bevara gamla privilegier, men framför allt skulle det ge en 
mer insatt debatt om teman såsom skola, integration och klimat, samt 
resultera i en mer politiskt engagerad ungdom. 
 Skälen för en sänkning av åldersgränsen är många. Samhället för-
ändras allt snabbare. Ska vi behålla tätplatsen som ett av världens 
mest innovativa länder måste vi ligga i frontlinjen av dessa föränd-
ringar – helst driva dem. Den snabba utvecklingen i kombination med 
en åldrande befolkning har i stället fått effekten att gapet mellan det 
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som en gång lärts in och de insikter som krävs blir allt större hos 
väljarna. Valmanskåren blir nämligen äldre. Medellivslängden ökar 
för varje år och någon övre gräns för rösträtt är varken önskvärd eller 
möjlig. Medan äldre människor ser samhället förvandlas kring dem i 
en förskräckande fart lever 16-åringar mitt i denna förändring.
 En del menar dock att 16-åringar inte tar ansvar eller lockas av 
populistiska partier. Valundersökningar i Tyskland har emellertid visat 
att den yngsta åldersgruppen har högre valdeltagande än genomsnit-
tet. Påståendet om större politisk nonchalans hos 16-åringar saknar 
alltså grund.
 Men hur är det med 16-åringarnas intellektuella kapacitet, då? 
Resultaten på IQ-tester har ökat varje generation i snart hundra år i 
alla länder där mätningar har skett. Varför människor blir allt intel-
ligentare är höljt i dunkel. Orsaken är knappast genetisk, eftersom 
förändringen går för snabbt. Det som kan spela in är större behov av 
abstrakt tänkande, både i och utanför skolan, användning av datorer, 
mer visuellt orienterad kultur och så vidare. Även näringstillförseln 
har betydelse. I dag är 16-åringar i genomsnitt intelligentare än många 
tidigare generationers förstagångsväljare någonsin fick möjlighet att 
bli. Intellektuell kapacitet kan därför inte heller användas för att av-
färda 16-åringars rätt att rösta.
 Ett annat motargument är att rösträtten bör vara knuten till myn-
dighetsåldern; man bör inte luckra upp definitionen för vad som är 
ett barn. Men trots att man är myndig vid 18 års ålder får man inte 
handla spritdrycker förrän man är 20 och man måste vara 25 för att 
få adoptera eller sterilisera sig. Läroplikten varar högst till det år då 
man fyller 17. Straffbarhetsåldern är 15 år. Det finns många olika 
åldersgränser fördelade på var sida om myndighetsåldern och ingen 
egentlig anledning att låsa just rösträttsåldern till myndighetsåldern. 

Källa: http://www.dn.se/debatt/dagens-16-aringar-har-vad-som-kravs-

for-att-fa-rosta/ (29.7.2013)

”I natt sticker jag!”

Vem har inte någon gång tänkt tanken – nu får det vara nog, nu stick-
er jag och struntar i konsekvenserna? Tanken att kunna rymma från 
tillvarons bundenhet, från alla krav och tråkiga arbetsuppgifter. Men 
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väldigt få gör sådana uppbrott. De flesta är alltför ansvarstagande el-
ler för bundna till släktingar och vänner för att ge efter för sina flykt- 
impulser. En annan orsak är att i slutändan föredrar man ändå var-
dagens trygghet hemma i välfärdssamhället framför en oviss framtid 
någon annanstans. 
 Män och kvinnor som är inspärrade mot sin vilja, på tvångsvårds-
inrättningar eller i fängelser, är personer som oftare än andra har för 
avsikt att rymma. För dem handlar rymningen oftast om att för en 
stund få uppleva den frihet som berövats dem, på egna villkor, inte om 
att söka sig en ny framtid i ett nytt land eller ens på en annan ort. Men 
kriminalvårdens säkerhetsavdelningar är byggda för att omöjliggöra 
rymningar. Det sker både genom bevakning med tv-kameror och via 
personal, och genom ett skalskydd i form av murar och låsta dörrar 
som det nästan är omöjligt att forcera.
 Inom tvångsvården för vuxna alkoholister och narkomaner är det 
lättare att rymma än från fängelser. Tvångsvård är inget straff utan 
en hjälpåtgärd för att förmå en individ att bryta det mer eller mindre 
livsfarliga handlingsmönstret. Huvudvikten ligger på rehabilitering 
och återanpassning, vilket innebär så nära samarbete som möjligt med 
omgivningen utanför. Klienterna passar på att ge sig av när de får 
lämna de låsta avdelningarna och placeras på en öppen avdelning utan 
större uppsikt. 
 För dem som sitter i fängelse varierar möjligheterna att rymma. 
För att en rymning ska gå vägen krävs tre betingelser – ett tillfälle, ett 
motiv och en handlingsberedskap. Lättast är att ge sig av i samband 
med permissioner. Ett exempel på detta är den svenske storspionen 
Stig Berglings flykt 1987. Bergling dömdes i december 1979 till livs-
tidsfängelse för grovt spioneri. Under en permission lyckades han 
genomföra en uppmärksammad flykt, som han hade planerat i tre år. 
Målet var att börja ett nytt liv utomlands. Tillsammans med sin hustru 
tog han sig via Finland till sin gamla uppdragsgivare Sovjetunionen. 
Rikslarmet efter Bergling gick tio timmar efter att hans försvinnande 
upptäckts. Med diplomatbil och Stig Bergling i bagageutrymmet kör-
des paret till den sovjetiska gränsen. Om en rymmare har förhopp-
ningen att slippa inlåsning för all framtid krävs att rymmaren byter 
identitet eller beger sig till ett land där efterforskningar inte görs. Det 
gjorde Bergling. Men det är inte lätt att börja om från början i ett annat 
land. I augusti 1994 återvände paret Bergling frivilligt till Sverige.
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 Rymningar är tacksamma motiv i film och litteratur. Verk som 
Alexandre Dumas Greven av Monte Christo (1845) och Henri Char-
rières Papillon (1969) beskriver rymningen som en flykt från olidliga 
förhållanden. I rymningsfilmerna skildras ofta den noggranna pla-
nering som är nödvändig för att kunna genomföra en rymning. Det 
gäller att kunna hugga sig igenom väggar i cellen, gräva tålmodigt, 
hitta på sätt att göra sig av med sand och jord, åla sig genom smuts 
och fukt och klättra över höga murar. Det är den flitige, målmedvetne 
och intelligente rymmaren vi ofta stöter på i filmerna.
 Rymmarna är av olika slag och de rymmer från skiftande omstän-
digheter. I romanen Nybyggarna beskriver Vilhelm Moberg några av 
dem som på 1850-talet gav sig i väg hela den långa riskfyllda vägen 
till Kalifornien i syfte att leta guld: ”Det var drängar och pigor som 
rymt från sin tjänst, soldater som rymt från sitt regemente, fångar 
som rymt från sina fängelser, sjömän som rymt från sina skepp, sin-
nessjuka som rymt från sina hospital, män som rymt från sina hus-
trur och hustrur som rymt från sina män, barn som rymt från sina 
föräldrar, ämbetsmän och tjänstemän som rymt från sina poster och 
förrättningar.” I alla tider har människor rymt för att rädda sitt liv, 
undkomma förföljelse, undvika fängelsestraff, söka spänning eller för 
att hoppas på ekonomisk framgång någon annanstans.

Källa: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=1787 (10.7.2013)

från lärling till anställd?

Medierna påstår att var fjärde ungdom i Sverige är arbetslös, vil-
ket ger intrycket att en av fyra unga i befolkningen saknar en vettig 
aktivitet. Detta är inte korrekt utan beror på en vanlig feltolkning. 
En mer realistisk utgångspunkt är att ungdomars situation på arbets-
marknaden visserligen är besvärlig, men inte hopplös. Sämst ställt har 
invandrarungdomarna. 
 Det är viktigt att förstå att arbetslöshetssiffrorna relateras till ar-
betskraften och att bara hälften av ungdomarna i befolkningen tillhör 
arbetskraften. Många av de ungdomar som inte tillhör arbetskraften 
studerar, vilket är mycket positivt. En komplikation är emellertid att 
skolelever och studerande som samtidigt är jobbsökande räknas som 
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arbetslösa. De söker exempelvis kort deltidsarbete eller feriearbete för 
att få lite extra pengar. 
 Många arbetsgivare ser ungdomar som mindre produktiva än vux-
na eller uppfattar dem som ”osäkra kort”. Detta problem har hanterats 
på olika sätt i olika länder, bland annat genom att den gymnasiala 
yrkesundervisningen ges i form av lärlingsundervisning i företag och 
hos andra yrkesidkare. På senare år har lärlingsundervisning införts 
i liten skala även i Sverige. Därutöver har vissa av arbetsmarknadens 
parter slutit effektiva avtal om lärlingsliknande yrkesintroduktions-
platser med ett antal väletablerade mindre och medelstora bolag. Av-
talen går ut på att den betalning ungdomarna får för sitt arbete kan 
reduceras i utbyte mot att de får praktisk utbildning på ort och ställe. 
Det är ännu för tidigt att avgöra i vilken mån dessa ansatser varit fram-
gångsrika. Men det är angeläget att stärka samverkan mellan skola, 
näringsliv och fackföreningar för att underlätta övergången från skola 
till arbetsmarknad.
 Olika grupper av ungdomar har olika svårt att etablera sig på ar-
betsmarknaden. Unga män har det mödosammare än unga kvinnor. 
Ungdomar som inte klarat av gymnasieutbildningen riskerar att få ett 
livslångt handikapp på arbetsmarknaden. För dessa blir det ofta långa 
och återkommande perioder av arbetslöshet. Motigast är det ändå för 
dem som är födda utomlands. De har svårt att få arbetserfarenhet. 
Även ungdomar som är födda i Sverige men vars föräldrar är utlän-
ningar har större problem än andra på arbetsmarknaden.
 Ungdomar av utländskt ursprung, och i synnerhet de som nyligen 
kommit till Sverige, har i genomsnitt sämre skolresultat än andra ung-
domar, vilket är ett av hindren vid deras inträde på arbetsmarknaden. 
Men forskning visar också att de blir missgynnade på arbetsmarkna-
den. Ett annat problem är att de flesta arbeten tillsätts via informella 
rekryteringskanaler. Ungdomar med utländsk bakgrund har sällan 
tillgång till kontakter i samma utsträckning som andra ungdomar. 
 Lärlingssystem underlättar övergången från skola till arbetsmark-
nad i allmänhet, men utnyttjas sällan av unga med utländsk bakgrund. 
Forskning visar att det inte är någon självklar lösning för ungdomar 
med utländsk bakgrund. Det är alltid arbetsgivaren som avgör vem 
den vill ta emot som lärling. Den orättvisa behandling som drabbar 
dessa ungdomar när de söker jobb visar sig även här. Men allt tyder 
på att förutsättningarna att få ett riktigt arbete för ungdomar med 
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utländsk bakgrund är exakt desamma som för andra ungdomar om de 
bara råkar få en bra lärlingsplats.
 En första åtgärd för att skapa mer likvärdiga möjligheter på arbets-
marknaden är skolreformer som kan leda till att alla lämnar skolan 
med samma förutsättningar, oavsett var de själva eller deras föräldrar 
är födda. Men det behövs också offentliga åtgärder inom bl.a. bo-
stadsförsörjningen. De som går i skolor med en hög andel utrikes-
födda ungdomar får nämligen sämre skolresultat än andra ungdomar. 
Avgörande är att det finns tillräckligt många förmånliga och trivsam-
ma hyreslägenheter som är tillräckligt utspridda så att skoleleverna 
är mer blandade, vilket förbättrar skolprestationerna och därmed de 
ungas arbetsmöjligheter.

Källa: Tidskriften Framtider nr 4/2012

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

Olösta och lösta mysterier

De fantastiska statyerna på Påskön ger fortfarande forskare huvudbry 
i frågan varför inte alla statyer står upp. Enligt reseskildringar från 
1700-talet stod alla statyer upprätt men i mitten av 1800-talet hade 
de flesta statyerna förstörts och välts. Statyerna stod på led runt stora 
delar av Påskön. Det blev till en besatthet hos folken på ön att göra 
dem större och vackrare för varje gång. I takt med att träden tog slut 
tog också chanserna till att odla mat och leva ett gott liv på ön slut 
och det blev krig mellan de olika klanerna på ön om öns tillgångar. 
Symbolerna för öns storhet och styrka var statyerna och man tror att 
klanerna välte varandras statyer som kraftmätningar. Den förr så väl-
mående ön kollapsade så småningom.

Källa: www.ungafakta.se (21.8.2013)

a) Miksi patsaat ovat toinen toistaan näyttävämpiä, ja mistä syystä 
 patsaita todennäköisesti kaadettiin?

(forts. på sida 12)
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”självklart kommer människan att flyga till Mars”

 1.  Vad kan Jean-François Clervoy skryta med?
  A  Att han har besökt flest rymdstationer 
  B  Att han har rest flest gånger till rymden
  C  Att han har varit längst bort i rymden

 2.  Vad är problematiskt under rymdresor? 
  A  Man får sällan syssla med det man tycker om
  B  Tillvaron blir lätt enformig
  C  Förhållandena pendlar mellan olika ytterligheter

 3.  Vad är risken vid landning?
  A  Att farkosten spårar ur på grund av fel lutning
  B  Att farkosten fattar eld när den når marken
  C  Att farkosten rasar ihop vid en kritisk punkt

 4.  Hurdana ändringar sker i kroppen under resan?
  A  Kroppen blir klumpig
  B  Hjärtat krymper
  C  Blodcirkulationen effektiviseras

 5.  Vad berättas det om planerna att åka till Mars?
  A  Ingenjörskunskaperna utgör ett hinder
  B  Tidpunkten ska fastslås inom kort
  C  Det finns ännu många frågetecken att räta ut

 6.  Vad är den primära avsikten med Marsprogrammet?
  A  Att utforska planetens geologi 
  B  Att hitta lämningar efter levande varelser 
  C  Att undersöka planetens duglighet för människor 

 7.  Vad är den grundläggande idén bakom Mars 500-projektet?
  A  Att utforska omständigheternas inflytande på människan
  B  Att få viktig information om t.ex. sömnproblem
  C  Att kunna urskilja de mest lämpliga astronauterna
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1.1c

Dagens 16-åringar har vad som krävs för att få rösta

 8.  Hur skulle diskussionen påverkas om 16-åringar fick rösta?
  A  Den skulle bli mer optimistisk
  B  Den skulle bli mer saklig
  C  Den skulle bli mer välinformerad  

 9.  Vad anges som ett viktigt motiv till en sänkning av rösträttsåldern?
  A  Det är en förutsättning för Sveriges ställning som   
   föregångsland  
  B  Det kan annars bli aktuellt att införa en maximiålder för  
   röstande
  C  Det är ett sätt att minska klyftan mellan unga och gamla

10.  Varför är påståendet om att unga är politiskt ansvarslösa obefogat?
  A  Unga personer är t.ex. ointresserade av extrempartier
  B  Dagens unga kräver politiska åtgärder i viktiga frågor
  C  Erfarenheter visar att ungdomar i medeltal röstar aktivare  
   än äldre  

11.  Hur kan den allt högre intelligensen hos dagens unga förklaras?
  A  Med såväl ärftliga orsaker som omständigheter i miljön
  B  Med komplexare samhälle och kostfaktorer    
  C  Med förändrad fritids- och kulturverksamhet

12.  Varför skulle Sverige kunna frångå 18 år som rösträttsålder?
  A  Man blir tidigare vuxen nuförtiden
  B  Åldern för olika rättigheter varierar stort redan nu 
  C  Människan ansvarar också för sina övriga handlingar  
   långt före 18 år

”I natt sticker jag!”

13.  Varför stannar de flesta av oss kvar även om vi önskar fly   
 vardagen?
  A  Vi saknar mod och beslutsamhet 
  B  Vi vill vara lojala mot kolleger och bekanta
  C  Vi tycker att plikten och säkerheten är viktigare  



10

14.  Vad utmärker inlåsta personer som planerar att fly?  
  A  De ser en utmaning i att kunna ta sig genom svåra hinder
  B  De vill uppleva en kort tid utanför inrättningen   
  C  De är placerade i toppsäkra fängelser

15.  Varför är benägenheten att rymma stor bland tvångsintagna   
 missbrukare?  
  A  De motsätter sig behandling
  B  De har kontakt med yttervärlden     
  C  Lokalerna saknar helt övervakning

16.  Varför gick Berglings flykt så smidigt?  
  A  Hans flykt märktes alldeles för sent
  B  Han ansågs inte ha fallenhet för rymning
  C  Villkoren för en lyckad flykt uppfylldes   

17.  Vad visar fallet Bergling när det gäller rymningar i allmänhet? 
  A  Det kan vara svårt för en rymling att skapa sig ett nytt liv 
   B  Fångars rätt till ledighet bör vara begränsad
  C  Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid fångars   
   placering

18.  Hur framställs rymningar i filmer?
  A  Filmerna framhäver den tekniska utrustning som krävs
  B  De beskrivs som ogenomtänkta och våldsamma   
   handlingar
  C  Det är de kloka och uthålliga som lyckas rymma  
   
19.  Vad beskriver bäst drivkraften hos rymmarna i Mobergs roman?
  A De vill ta sitt öde i egna händer  
  B  De vill pröva lyckan trots dåliga chanser
  C  De vill bryta sig loss från sin maktlöshet
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1.1d från lärling till anställd?

20.  Varför är statistiken över arbetslöshet bland unga problematisk?
  A  Den statistiska definitionen av ’arbetslös’ är snäv
  B  Alla ungdomar upptas i statistiken
  C  Statistiken tolkas oriktigt     

21.  Vad har man börjat göra för att ge unga mer arbetslivserfarenhet?
  A  Ge utbildning inom ett yrkesområde på en arbetsplats 
  B  Införa obligatorisk praktisk undervisning i gymnasiet
  C  Skräddarsy särskilda arbetsuppgifter för ungdomar

22.  Vilken fördel har de nya sysselsättningssystemen för   
 arbetsgivarna?
  A  De skapar resultatrikt samarbete med centrala aktörer på  
   arbetsmarknaden
  B  De minskar deras lönekostnader jämfört med normal   
   anställning  
  C  De förbättrar synligheten och statusen för deras företag 

23.  Varför har unga från andra länder svårt att få anställning i Sverige?
  A  De saknar ofta gymnasieutbildning
  B  De saknar ofta nödvändiga nätverk  
  C  De saknar ofta arbetserfarenhet

24.  Varför är lärlingsutbildning ovanligt bland utlänningar i Sverige?
  A  Det förekommer diskriminering vid antagningen  
  B  Den upplevs som främmande och osäker
  C  Deras chans att få ett jobb efter utbildningen är obetydlig

25.  På vilket sätt spelar boendepolitiken en roll för    
 invandrarungdomar?
  A  Bristen på lämpliga bostäder är ett stort hot mot deras  
   integration i samhället
  B  Invandrare som koncentreras till samma område och   
   skola presterar sämre 
  C  Dåliga boendeförhållanden försämrar deras trivsel och  
   därmed också studieintresset
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År 1120 sjönk ett av dåtidens praktfullaste fartyg. Ombord på ”Vita 
skeppet” fanns större delen av Englands framtid inklusive prins Wil-
liam Adelin, som var son till Henrik I och arvtagare till kungamakten, 
samt en betydande del av landets unga adel. ”Det vita skeppet” skulle 
segla från Barfleur i Nordfrankrike till England. Sällskapet var mun-
tert, och enligt historien drack såväl kronprinsen som hans följe och 
besättningen sig redlöst berusade. Därför slutade resan i katastrof, då 
skeppet gick på grund på ett rev, och alla ombord, sånär som på en, 
drunknade. Det sägs att Henrik I svimmade, då han fick den tragiska 
nyheten, och sedan aldrig mer log. Säkert är att England senare ge-
nomlevde flera årtionden av kaos och inbördeskrig som en följd av 
osäkerheten om arvsföljden.

Källa: www.illvet.se (5.8.2013)

b) Miksi alus ajoi karille, ja minkä vuoksi onnettomuus johti sisällis- 
 sotaan?

”Den förgyllde”, som El Dorado betyder, är i verkligheten en kung i 
ett rikt sagoland i Sydamerika. Varje år pudrades kungen med guld-
stoft och seglades ut på en sjö, där han doppade sig i vattnet och 
offrade rika gåvor till sjön. Historien rörde sig om muiscafolket och 
spreds av spanjorerna på 1500-talet. Den bidrog till att locka mängder 
av expeditioner till Sydamerika. Muiscafolket hade dock besegrats 
av en grannstam, och seden hade upphört långt innan expeditionerna 
anlände. 

Källa: www.illvet.se (5.8.2013)

c) Mikä sai retkikunnat liikkeelle, ja mistä syystä tarinassa esiintynyt 
  perinne loppui?

Amelia Earhart, som bland annat som första kvinna flög ensam över 
Atlanten, var en ikon av sin tid. År 1937 inledde hon en färd runt 
jorden i sitt flygplan. Den 2 juli nådde hon Nya Guinea och skulle 
guidas till ön Howland av kustbevakningsfartyget Itasca, som hade sin 
bas där. Något gick dock fel, så att Earhart inte kunde höra fartyget, 
medan man ombord hörde henne. Klockan 08.43 tog Itasca emot det 



sista meddelandet, som gick ut på att Earhart ansåg sig ha nått How-
land. Itasca sände ut röksignaler men kunde inte observera planet. 
Redan en timme efter hennes sista meddelande inleddes sökandet, 
men efter tre dagar gav den amerikanska flottan upp. Sedan dess har 
flera försök gjorts. Vissa grupper menar att Earhart aldrig nådde fram 
till Howland utan förväxlade den med ön Nikumaroro. Där har man 
hittat föremål, som kan härröra från henne och planet. 

Källa: www.illvet.se (5.8.2013)

d) Millaisesta teknisestä viasta oli kyse, ja mikä on mutkistanut 
  etsin töjä?

Många experter ansåg det vara en hopplös uppgift att lokalisera 
Titanic, då vraket på sin väg mot bottnen kunde ha drivit långt bort 
från den sista kända positionen. Bland tvivlarna fanns den amerikan-
ska flottan, som gick med på att stödja oceanografen Robert Ballards 
sökande, enbart om han först hittade vraken av två atomubåtar. Det 
lyckades, och sedan upptäckte Ballards team Titanic, efter att ha ge-
nomsökt ett 390 kvadratkilometer stort område med hjälp av ekolod.

Källa: www.illvet.se (5.8.2013)

e) Miksi Titanicin paikantamista pidettiin vaikeana? Mikä oli ehtona, 
  että laivasto saatiin mukaan etsintään?
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turisterna sviker Danmark

”Man måste hit om man är i Danmark”, 

säger Tokyobon Hoshi, som just klättrat 

ner från sockeln __26__ fotograferats 

vid en av världens mest kända statyer. 

Turisterna sviker Danmark, men Den 

lilla sjöjungfrun (Den lille Havfrue 

på danska) __27__ och är fortfarande 

ett av de absolut pålitligaste __28__  

i Köpenhamn. Särskilt de asiatiska 

turisterna är helt __29__, säger Jenny. 

Hon är en av de hundratals bussguider 

som varje dag under sommaren pumpar 

ut turister __30__ sightseeingbussarna, 

pekar mot strandlinjen och säger att de 

har en kvart __31__ innan avfärd. Många 

ser lite __32__ ut över den ganska lilla 

sjöjungfrun. De har kanske väntat sig 

något … tja, pampigare.

26. A  genom att ha
 B  efter att ha
 C  med att ha
 D  utan att ha

27. A  avstår
 B  påstår
 C  utstår
 D  består

28. A  arrangemangen
 B  turistmålen
 C  intressen
 D  exemplaren

29. A  betagna
 B  besvikna
 C  belåtna
 D  belästa

30. A  till
 B  ur
 C  av
 D  i

31. A  på dem
 B  på sig
 C  för dem
 D  för sig

32. A  bekymrade
 B  chockade
 C  förvånade
 D  förskräckta
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2.1

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.



 – Vi har läst alla H C Andersens sagor 

och vi har båda danska __33__ så vi ville 

verkligen se Henne, säger paret Larsen 

från Washington. För vissa är Eriksens 

sagoinspirerade skulptur en provoce- 

rande __34__ för högborgerlig kultur-

belåtenhet. År 1964 fick hon huvudet 

__35__ och den rebelliske konstnären 

Nash tog på sig __36__. Sjöjungfrun har 

fått en släkting i Helsingör, skulpturen 

”Han”, en liten sjöman i samma __37__ 

på en likadan sten, men i stål.

   – I Danmark pågår en intensiv debatt 

om varför turisterna väljer bort landet 

som tidigare näst intill toppade listorna 

över __38__ ville åka. Gemyt, hygge, 

kultur, skönhet och god mat var förr de 

__39__ associationerna.

 Så är det inte alls längre, för __40__ 

åren 2001–2011 tappade Danmark fem 

procent av de utländska övernattningarna, 

__41__ sättet att beräkna turism från 

utlandet.

33. A  anlag
 B  ursprung
 C  rötter
 D  grunder

34. A  signatur
 B  vinst
 C  gest
 D  symbol

35. A  avskaffat
 B  avsatt
 C  avskuret
 D  avtaget

36. A  skulden
 B  skyldigheten
 C  skadan
 D  skapelsen

37. A  placering
 B  plats
 C  ställning
 D  ställe

38. A  var man
 B  vart man
 C  där man
 D  dit man

39. A  givande
 B  givna
 C  gående
 D  blivande

40. A  på
 B  i
 C  –
 D  om

41. A  det vinnande
 B  det bärande
 C  det gängse
 D  det gängliga
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 __42__ började analyserna hagla 

kring varför turisterna svek Danmark.

 – Vi är för dyra! sa någon, __43__ 

någon annan påpekade att Schweiz, 

Europas mesta turistland, är lika dyrt. 

– Vi lagar äcklig mat! – men världens 

tidigare bästa, nu __44__ bästa 

restaurang ligger på Strandgade 93. 

Turismnäringens branschorganisation 

__45__ till: Danskarna är tillknäppta 

och distanserade. Nu har man startat 

projektet ”Welcome!” Branschfolket 

ska drillas i trevlighet och __46__. ”Vi 

ska behandla besökare som våra gäster” 

är ett av de för en utomstående __47__ 

något överraskande mottona. Så __48__ 

år kommer Danmark att bli riktigt 

hyggligt. Turismen omsatte i __49__ tal 

80 miljarder i Danmark 2011, i Sverige 

100 miljarder och i Finland 25 miljarder. 

Danmark __50__ på plats 21 och Sverige 

på plats 9 bland de europeiska länderna 

när det gäller attraktivitet som turistland.

Källor: www.sydsvenskan.se (25.7.2013);  

www.svt.se/kultur/konst (21.8.2013)

42. A  Efterhand
 B  Eftersökt
 C  Efterlängtat
 D  Eftersänt

43. A  eftersom
 B  innan
 C medan
 D  sedan

44. A  nästan
 B  näst
 C  närmare
 D  närmast

45. A  röt
 B  bröt
 C  skröt
 D  sköt

46. A  stilighet
 B  gästfrihet
 C  gästgiveri
 D  underhållning

47. A  beställare
 B  betraktare
 C  betalare
 D  betvivlare

48. A  under något
 B  i något
 C  om något
 D  från något

49. A  höga
 B  runda
 C  breda
 D  noga

50. A  hamnade
 B  nådde
 C  steg
 D  skyndade
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Du deltar i en debatt om ungdomarna i samhället. 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 språk-
proven. Skriv dem i nummerföljd under varandra.

– Hej och välkommen till debatten om ungdomarna i samhället.

Tervehdi ja kiitä kutsusta. Totea aiheen olevan tärkeä, koska sukupol-
vessamme on tulevaisuus. Esitä jokin positiivinen kommentti myös 
tilaisuuden yleisömäärästä.

– Kan du först berätta några ord om dig själv?

Kerro olevasi kiinnostunut yhteisistä asioista. Totea, että osallistut 
aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun aina kun sinulla on yli-
määräistä aikaa.

– Vad intressant! Hur gör du det?

Kerro, että olet osoittanut mieltä kouluruoan laadusta, ja keksi toinen 
asia, jonka puolesta olet ottanut kantaa. 

– Vad anser du om att man måste ha fyllt 18 år för att få rösträtt? 

Kerro, että asialla ei ole sinulle suurta merkitystä. Totea, että ää-
nestäminen ei ole ainoa tapa vaikuttaa. Muistuta, että lainsäädäntö 
velvoittaa kuulemaan myös alaikäisiä.

– Vill du säga något mer innan jag ger över ordet till följande diskus-
sionsdeltagare?

Kerro, että asioista kannattaa keskustella koulussa ja että on olemas-
sa myös sitoutumattomia nuorisojärjestöjä. Totea, että tärkeintä on 
toimia nuorten parhaaksi.

– Jag tackar dig för dina åsikter.
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2.2

1)

2)

3)

4)

5)



3  sKrIftlIG frAMstÄllNING

Skriv en text på 150–200 ord över ett av följande ämnen. Skriv med 
tydlig handstil på konceptpapper. Följ instruktionen. Räkna antalet 
ord och anteckna det i slutet av din text.

1.  Det är många som är oroliga över hur världen och sättet att 
 kommunicera har förändrats på grund av sociala medier. 
  Dessutom får sociala medier kritik för att allt blir så offentligt 
  och för att det saknas åldersgränser för olika sociala forum. Skriv 
  ett inlägg på din egen blogg där du skriver ner dina tankar om 
  detta.
 
2. Globalisering är något som människor upplever på gott och ont  
 hela tiden. Vilka argument finns det för och/eller emot 
  globalisering? Skriv ett inlägg i en webbdebatt om globalisering. 

3.  På nätet pågår en diskussion om vänskap. Skriv ett svar på Emmas 
  inlägg.
 Jag har ganska nyligen kommit underfund med att jag har låtit  
 mig behandlas väldigt dåligt av min bästa barndomsvän. Hon tar 
  nog inte så bra hand om sina vänner, eftersom de kommer och går 
  hela tiden. Det är fel på alla utom henne. Alldeles nyligen 
  tröttnade jag på det och visade exakt hur jag kände om vår  
 relation. Jag tänker inte gå igenom hela relationen med min före 
  detta nära vän men jag skulle vilja veta hur ni andra ser på 
  vänskap. Vad är vänskap för dig?
 Emma

4. Det pågår en debatt i lokaltidningen om värnplikten i framtiden. 
  Borde man t.ex. behandla båda könen likvärdigt i ett modernt 
  samhälle och ha könsneutral värnplikt i framtiden, borde 
  värnplikten vara valfri för alla eller vilka andra framtida 
  alternativ finns det? Skriv en insändare där du uttrycker din åsikt 
  om värnpliktens framtid. 
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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        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


