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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.

Julens historia

Dagens julfirande firas som bekant till minne av Jesu födelse. Men 
faktum är att Bibeln inte nämner ett enda ord om vilket år eller vilken 
dag denna händelse skulle ha ägt rum. Enligt Bibeln föddes Jesus i 
Betlehem men den som har besökt dessa trakter i slutet av december 
vet hur kalla nätterna brukar vara. Om det stämmer att herdarna vak-
tade sina får utomhus på natten i samband med Jesu födelse, är det 
troligare att Maria födde sin son vid en annan tidpunkt på året. 
 Vid tiden för Kristi födelse fanns det flera andra religioner som 
tävlade om inflytande i romarriket och erkännande som romersk 
statsreligion. Stegvis vann kristendomen inflytande i romarriket och 
år 391 e.Kr. blev den kristna läran romarrikets statsreligion. För att 
få folket med sig behöll det kristna prästerskapet de flesta av årets 
hedniska fester, men man såg till att fylla dem med kristet innehåll. I 
Norden ger den norska Gulatingslagen en unik inblick i hur exempel-
vis namnen på asagudarna Oden, Tor och Freja byttes ut mot Kristus 
och Jungfru Maria. Samtidigt förändrades det nordiska samhället i 
grunden.
 Dryckeskulturen i Norden var dock så djupt förankrad i män-
niskornas föreställning om religiöst liv att kyrkan var tvungen att 
anamma den. Drickandet sågs som en plikt som inte fick försummas 
och en nödvändighet för att öppna människans sinnen och få kontakt 
med högre makter genom alkoholens rus. Framställningen av öl under 
övergången till kristen tid skedde på ett slags knytkalas, som minst 
tre bönder ordnade tillsammans. I lagen reglerades det strikt hur man 
skulle gå tillväga. Ölet välsignades till Kristus och Sankta Maria för 
fred och som tack för året som gått. 
 Det lantliga julfirandet finns avbildat i målningar och beskrivet i 
litteraturen. De vuxna männen sitter och dricker öl vid bordet medan 
kvinnorna sitter vid spisen och rör i den stora kitteln med risgryns-
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gröt. Dryckeskulturen i julfirandet tycks ha hängt med i alla tider. I 
litteraturen hittar man beskrivningar på hur pappas ”julklapp” kunde 
förstöra hela familjens jul. Det var nämligen en utbredd sed att en 
flaska sprit ingick i drängarnas lön, och den delades ut till jul.
 Men varför firar vi i Norden jul med fläskkött? Den ståtliga skin-
kan hörde från början hemma i herrgårdarnas kök. Det vet vi ända 
från 1600-talet. Fattigt folk styckade istället sina grisar i mindre bitar, 
som lämpade sig bättre för saltning. Saltat fläsk var husmanskost för 
vanligt folk, men den höga salthalten var hälsofarlig och kan ha bi-
dragit till människornas korta medellivslängd.
 Julklappen började som en skämtpresent. Den kunde bestå av ett 
vedträ, en sten eller en liten fågel. Viktigast var den elaka vers som 
fanns med ”presenten”.  Den anonyma givaren skulle smyga sig fram 
till mottagarens dörr, klappa hårt på den, slänga in gåvan och sedan 
springa sin väg i kvällsmörkret. Fint folk började ”leka julklapp” på 
1700-talet med mera hövliga skämt och småningom gällde termen 
julklapp alla sorters julgåvor.
 Förebilden för den svenska jultomten var gårdstomten. Han var ett 
mytiskt väsen som inte gav några gåvor, utan tvärtom man skulle ge 
honom gåvor för att han skulle sköta om gårdens tomt. Vår tomte som 
julklappsdistributör härstammar från det grekiska helgonet Nikolaos. 
I katolska länder får barn fortfarande presenter på hans dag den 6 de-
cember. I USA beskrivs S:t Nicholas som en glad och överviktig man 
med vitt skägg och röd näsa. Denne amerikanske tomte användes av 
Coca-Cola i företagets marknadsföring på 1930-talet.

Källa: Allt om historia 12/2010

Klimathotet 

Från klimatångest och frustration över att den stora massan gjort så 
lite för att vända utvecklingen, till en mer stillsam sorg över att jorden 
troligen kommer att se ganska annorlunda ut framöver. Så skulle man 
kunna beskriva 33-åriga barnpsykologen och tvåbarnspappan Mikaels 
känslor inför klimathotet. 
 Han och sambon Malin dukar fram färska bullar och häller upp 
caffe latte. Medan kaffet i våra koppar svalnar, börjar Mikael berätta 
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om hur hans klimatångest väcktes på allvar. Han läste en kurs – Män-
niskan och naturen – i Åbo och en av föreläsningarna handlade om 
klimatförändringarna. – Det var då jag insåg att det kommer att gå 
åt helvete. Som en följd av de nya kunskaperna började Mikael re-
flektera över hur han levde. Att köra bil, flyga, äta mycket kött och 
impulsköpa saker han egentligen inte behövde, kändes som slöseri 
med jordens resurser och ledde till dåligt samvete. 
 Även andras beteenden började väcka Mikaels frustration. Han 
minns att han starkt ifrågasatte en nära släkting som tog bilen i stället 
för tåget till en gemensam släktträff.  – Jag kände mig besviken på 
henne och hon kände sig sårad och anklagad av mig. På den tiden tog 
jag mer diskussioner med familj och vänner, men nu har jag lärt mig 
att det inte är någon idé. Rent psykologiskt leder sådana påhopp bara 
till att de försvarar sin livsstil och cementerar sina argument, säger 
Mikael. 
 Även Malin har starka känslor för klimatfrågan. Hon är moleky-
lärbiolog och arbetar med medicinsk forskning. Hon beskriver sig 
själv som en ganska realistisk person som mest känner ilska över att 
politikerna, som sitter på den verkliga makten att förändra, inte gör 
mer. – Som biolog har jag inte så höga tankar om människans förmåga 
att bryta vanor och tänka långsiktigt. Vi är som hårlösa apor som röjer 
runt här på jorden utan att tänka på framtiden.  
 – Samtidigt är vi inga fanatiska skogsmullar eller ens friluftsmän-
niskor, understryker Malin. Vi är moderna storstadsmänniskor som 
älskar att äta ute, längtar efter en ny platt-tv och dreglar över snygga 
höstskor i skyltfönstren. Mikael älskar teknik och jag mode, men vi 
försöker hålla konsumtionen på en rimlig nivå och satsa på kvalitet. 
– Vi är ju barn av vår tid och har fostrats till att känna vissa konsum-
tionsbehov, tillägger Mikael. Men jag får ändå skuldkänslor om jag 
köper exempelvis en ny dator. Jag vet ju att den inte kan framställas 
utan att det påverkar miljön negativt. Det tar bort lite av glädjen med 
att köpa nya saker. 
 Men även om många – liksom Mikael och Malin – säger sig vara 
medvetna om klimathotet, så ökade antalet flygbokningar till Thailand 
med 30 procent i våras. Köttkonsumtionen är dubbelt så stor i dag som 
1990 och varuhusen går mot ännu ett nytt rekordår. 
 Länge utpekades storstäder som allvarliga hot mot miljön, men allt 
mer forskning visar nu att storstadsbor gör mindre skada än de som 
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bor på landet. Tidningen New Scientist refererar till studier som visar 
att den genomsnittliga Londonbon bara producerar hälften så mycket 
utsläpp som den genomsnittliga britten, och New Yorkbon bara 30 
procent av den genomsnittliga amerikanen. Största miljömässiga för-
delen med storstäder är att behovet av transporter minskar eftersom 
människor bor koncentrerat på en mindre yta och har tillgång till kol-
lektivtrafik. Konsumenter väljer miljövänliga bilar, grönt tvättmedel 
och energisparande apparater för att höja sin egen status. 
 Så varför har just ni, Mikael och Malin, tagit klimathotet på så stort 
allvar att ni faktiskt har ändrat er livsstil? – Eftersom jag tog till mig 
klimathotet under studenttiden hade jag mycket tid och kraft att lägga 
på att anpassa min livsstil. Som ung är man nog mer formbar och jag 
hade ändå inga pengar att köpa bil för, säger Mikael och tillägger efter 
en stunds funderande: Sedan handlar det nog en del om personlighet. 
Människor är olika benägna att känna rädsla inför hot och har olika 
lätt för att leva efter principer och ideal. 

Källa: www.svd.se (8.12.2010) 

Nyheter

Kvinnobanken, som förmedlar små lån till världens fattiga kvinnor, 
utvidgar sin verksamhet. I Österbotten kommer nya grupper att bildas 
i Vasa, Närpes och Jeppo. Kvinnobanken som startades år 2007 har 
hittills samlat in 2 miljoner euro. Lånen handlar om hjälp till själv-
hjälp. Av de 1,3 miljarder människor som lever i extrem fattigdom är 
70 procent kvinnor och fattigdom och krig drabbar framför allt kvin-
norna. Det är de som ofta tar hand om familjerna och därför är det 
viktigt att ge dem möjlighet till företagsamhet.

Källa: www.vbl.fi (12.1.2011)

Diskussionsämnet på ett möte med Sveriges utbildningsminister Jan 
Björklund var givet ur åländsk synpunkt. Hur kommer det nya an-
tagningssystemet för högskolan att påverka de åländska studenterna? 
– De åländska studenterna behöver absolut inte känna någon oro, 
sade Jan Björklund. Systemet gjordes om för inte så länge sedan. Då 
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placerades utländska sökande i en utlandskvot, inklusive ålänning-
arna. Efter påtryckningar från Åland ändrades det så att de åländska 
studenterna likställdes med svenska sökande. När systemet görs om 
på nytt är tanken att alla studenter som söker från ett EU-land ska 
likställas med de svenska studenterna. 

Källa: www.alandstidningen.ax (12.1.2011)

Förbindelsebåten som har kört Nagu södra rutt tas ur trafik för resten 
av vintern. Fartyget fastnade i isen utanför Stenskär på fredag och 
fick ett tekniskt fel. Trafiken sköts tillsvidare av svävare, och rederiet 
gör som bäst upp en menförestidtabell som torde vara klar i morgon 
tisdag. Också en av rederiets svävare som sköter trafiken på Houtskärs 
ruttområde har gått sönder. Trafiken där sköts tillsvidare av förbindel-
sefartyget Fiskö.   

Källa: www.au.fi (13.1.2011)

När ÅU på årets första tidningsdag uttryckte förhoppningen att presi-
dentens nyårstal som institution skulle upphöra när nuvarande man-
datperiod tar slut 2012 var det vägen till slutsatsen som var det cen-
trala. I den utrikespolitiska delen av talet höll vi med president Tarja 
Halonen. I den inrikespolitiska delen noterade vi att arbetsfördelning-
en mellan maktens formella aktörer begränsar presidentens möjlighe-
ter att tala klarspråk. Presidenten är fånge i en minskande maktnisch.

Källa: www.au.fi (13.1.2011)

Det var bittra och bistra miner i Atlaslägret efter förlusten 25–26 mot 
Cocks. Det är lätt att förstå. Långa stunder förde Atlas spelet och 
kunde med bättre skärpa ha avgjort i ett tidigare skede, men under 
matchens avslutande 17 minuter gjorde laget bara två mål. 

Källa: Hufvudstadsbladet, 12.1.2011
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Utdrag ur en valdebatt

Socialdemokraterna i Sverige lovar två miljarder kronor till idrotten 
under nästa mandatperiod. – Jag ser det som valfläsk, säger mode-
raternas talesman i idrottspolitiska frågor. Moderaternas partiledare 
Fredrik Reinfeldt var den som angav den idrottspolitiska tonen i valrö-
relsen genom den så kallade knattemiljarden, en dryg miljard kronor 
till idrotten på fyra år. Nu vill alltså socialdemokraterna fördubbla 
anslaget.
 Moderaterna kommer inte att höja sitt bud, i alla fall inte nu.  –  Vi 
tänker inte delta i något köpslående och jag har en känsla av att idrot-
ten är nöjd med den miljard vi utlovar. Den stora skillnaden är ju att 
vi inte ställer krav på idrotten som socialdemokraterna gör. Vi vill att 
idrotten själv ska bestämma över sina pengar, säger moderaterna. 
 Moderaterna menar att de minskade intäkterna för Svenska Spel 
riskerar att urholka stödet. Därför vill moderaterna släppa in utländ-
ska aktörer på den svenska marknaden och genom att ta ut en licens-
avgift trygga bidragens nivåer. Detta är något som socialdemokra-
terna sagt nej till. Man vill inte släppa in utländska spelbolag för att 
lösa finansieringen av idrotten. I stället har man tillsatt en kommitté 
för att skriva en rapport om statens stöd till idrotten.
 Riksidrottsförbundets (RF) ordförande gläds åt att idrottens frågor 
förs fram i valrörelsen. Hon tror att det är en effekt av ett strategiskt 
arbete från RF:s sida. – Vi gick tidigt ut och pratade med partierna, 
inte för att avkräva dem några löften utan för att de i lugn och ro skulle 
kunna fundera på våra frågor. Det känns bra att vi fått det här gen-
svaret, säger RF:s ordförande, som tolkat den borgerliga alliansens 
budskap som att den vill säkra resurserna till idrotten.
 I våras kritiserade Riksidrottsförbundet i ett uppmärksam-
mat brev idrottsministern för att lägga sig i för mycket hur idrot-
ten använde sina anslag. Hon menar att brevet fått önskad effekt. 
–  Det har bidragit till att öppna ögonen. Vi säger inte hit med peng-
arna, bort med tassarna, men vi tror fortfarande att vi bättre än kans-
lihuset vet hur pengarna ska användas, säger RF:s ordförande.

Källa: www.dn.se (11.1.2011)
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Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Musikartister

Ett trettiotal sånger får plats, därtill några dikter och naturligtvis en 
hel del mellansnack. Efter det första numret sätter sig Kent Sjöman på 
en barstol vid bardiskkulissen i hörnet av scenen, tar en klunk vatten 
och säger ”Skål och välkomna!”. Redan då blir det klart att det är just 
det som är det största problemet med föreställningen: Den borde inte 
spelas på en scen med en låtsasbar framför en publik som i Källartea-
terns lokal. Särskilt som publiken inledningsvis är tagen av stundens 
allvar och applåderar stelt och artigt mellan numren.

Källa: www.vastranyland.fi (12.12.2011)

a) Mikä esiintymispaikassa on vialla, ja mitä kerrotaan yleisön   
 suhtautumisesta esitykseen?

Axel Ehnström från Kyrkslätt har komponerat Finlands bidrag, Da da 
dam, till Melodifestivalen 2011. Axel säger att titeln på låten ”Da da 
dam” syftar på politikernas barnsliga prat som aldrig leder någon vart. 
Låten är ingen dum och glad rädda-världen-låt, för han har ofta någon 
tanke bakom det han skriver. Han skulle heller aldrig skriva en låt om 
hur mycket han älskar någon, för han vill inte själv lyssna på sådant.

Källa: Hufvudstadsbladet, 17.2.2011

b) Mihin laulun nimi Da da dam viittaa, ja millaisia lauluja Axel  
 Ehnström kirjoittaa?

(forts. på sida 12)
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Julens historia

 1. Vad konstateras det om julens händelser?
  A Bibeln ger vaga och bristfälliga uppgifter
  B Historikerna erbjuder tankeväckande information 
  C Kyrkan är osäker och ifrågasätter fakta

 2. Vad bidrog till att kristendomen vann terräng i romarriket?
  A Dess budskap var klart och tilltalade folket 
  B Romerska staten fattade ett enväldigt beslut 
  C De religiösa ledarna tillämpade rätt taktik

 3. Varför ingick öl i kyrkans liv?
  A Det var en vanlig sällskapsdryck vid högtider
  B Det hjälpte folk att uppnå djup andlighet 
  C Det var en hälsodryck som ansågs nödvändig

 4. Vad avses med knytkalas i sammanhanget?
  A En ritual vid kyrkliga högtider
  B Seden att ta med sig sitt eget öl till mässan
  C Processen att tillverka öl för kyrkligt bruk

 5. Vad sägs om julfirandet förr?
  A Det kunde vara en kontroversiell fest
  B Det sågs som en idyll mitt i vintern
  C Det betonade den sociala ojämlikheten

 6. Vad berättas det om julskinkan i Norden?
  A Den var i många fall skämd och dålig
  B Den ansågs allmänt främja hälsan
  C Den existerade bara i högre kretsar

 7. Vad avsågs med julklapp i gamla tider?
  A Ett paket med en rolig hälsning
  B Ett sätt att skoja med folk
  C En belöning för utfört arbete
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 8. Vad var den ursprungliga föregångaren till den svenska   
 jultomten?
  A En sagogestalt som bott på landet
  B En legend som lånats från religionen
  C En figur som använts i utländsk reklam

Klimathotet 

 9. Vad är det som oroar Mikael inför klimathotet?
  A Att informationen är så bristfällig
  B Att folk engagerar sig i så liten utsträckning
  C Att staten är så snål med stöden

10. Hur har Mikaels släkt och vänner reagerat på hans sätt att leva?
  A De har hållit sig till sina gamla vanor
  B De har blivit mera medvetna om hoten
  C De har brutit kontakten med Mikael

11. Vilken åsikt har Malin i klimatfrågor?
  A Hon är mest besviken på beslutsfattarna i samhället
  B Hon tror på att folk förstår att ändra på sina vanor
  C Hon är naturvetare och har en mildare syn på problemen

12. Vad berättar Mikael om familjens konsumtionsvanor?
  A De köper glatt vad de behöver med gott samvete
  B De undviker slit-och-släng-varor
  C De äter grönsaker i stället för kött

13. Hur syns klimathotet i konsumenternas vardag?
  A Det tycks angå folk mycket lite
  B Medvetenheten syns i dämpade köpvanor
  C Man köper mindre livsmedel än tidigare

14. Vad hävdar tidningen New Scientist?
  A Bränslena i världen minskar oroväckande
  B I England är utsläppen mindre än i USA
  C Det är ett miljövänligt alternativ att bo i storstäder
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15. Varför säger Mikael att det har varit lätt att ändra livsstil?
  A Han har låga inkomster och behoven är små
  B Han har fått så mycket stöd i sin omgivning 
  C Han har redan som ung tagit till sig de rätta värdena 

Nyheter

16. Varför är det just kvinnorna som behöver lånen?
  A Det är de som är skyldiga att försörja familjen
  B Det är de som är aktiva i samhällsbygget
  C Det är de som är de allra fattigaste i samhället

17. Vad säger ministern om utlänningarnas möjligheter att studera i  
 Sverige?
  A Ålänningarna har en gynnsam situation 
  B Finländarna har förlorat sin egen kvot
  C Européernas möjligheter har förbättrats

18. Vad berättas det om trafiken till Nagu?
  A Just nu kommer man inte till Nagu
  B Man kan ta sig till Nagu
  C Båtarna går enligt gammal tidtabell

19. Vilket är presidentens dilemma, enligt notisen?
  A Hon tycker att nyårstalet inte längre fyller sin funktion
  B Hon får vara försiktig med vad hon säger i offentligheten
  C Hon störs av den diffusa arbetsfördelningen i   
   utrikespolitiken

20. Vad berättas det om Atlas i nyheten?
  A De kunde ha vunnit matchen
  B De gjorde sina mål i slutet av matchen
  C De visade öppet sin ilska mot motståndarlaget
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Utdrag ur en valdebatt

21. Vilken är bakgrunden till socialdemokraternas utspel?
  A Ett missnöje med moderaternas förslag
  B En politisk attack från moderaternas sida
  C Ett gräl om stöd till elitidrotten

22. Hur förhåller sig moderaterna till saken?
  A De anser att man ska återkomma till frågan efter valet
  B De tycker att den föreslagna summan är för stor
  C De vill att pengarna ska tas från svenska spelföretag

23. Vilken är socialdemokraternas inställning till    
 finansieringsfrågan?
  A De vill locka enskilda svenskar att finansiera idrotten
  B De tänker skaffa finansiering genom dyrare inträden
  C De anser att finansieringen av idrotten ska utredas

24. Varför är man på Riksidrottsförbundet nöjd?
  A Politikerna höll sina löften till förbundet
  B Förbundet har fått den önskade summan pengar 
  C Partierna har lyssnat på idrottsfolket

25. Vad stod det i Riksidrottsförbundets brev till idrottsministern?
  A Idrotten behöver större anslag i fortsättningen
  B Politikerna förstår sig dåligt på träningsmetoder
  C Förbundet har kompetensen att fördela stödet
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Peter Jöback har med sin fantastiska röst i kombination med en enorm 
scennärvaro blivit en av Sveriges mest framgångsrika och erkända 
artister. Förutom sina soloframgångar har han gjort succé i flera musi-
kaler och fick sitt genombrott som Robert i ”Kristina från Duvemåla”. 
Att Jöback har en enorm röstresurs är ingen nyhet, men när han tar till 
det nasala bräkandet blir jag galen. Det låter som han skulle sjunga 
genom näsan. Bäst är han när han är vanlig, då jädrar går det inte an-
nat än att imponeras. 

Källa: www.meny.nu (30.9.2010)

c) Mistä toimittaja kehuu Peter Jöbackia, ja mistä hän moittii?

Eva Dahlgren är van att stå på scen och verkar trivas även i denna 
roll. Greppet är lätt för det är underhållning hon vill ge oss. Det blir 
också en trevlig kväll, men inte så mycket mera. Man kunde tro att 
en kvinna med en trettioårig artistkarriär bakom sig som ett tag var 
skvallerpressens favoritvillebråd skulle ha mer laddat material ur sitt 
liv att dela med sig av. Det har hon förmodligen också, men Eva Dahl-
gren väljer att inte avslöja mer om den resan än att hon i begynnelsen 
fick sin mormors gitarr.

Källa: www.hbl.fi (21.2.2011)

d) Mistä Eva Dahlgrenia kiitetään, ja mitä toimittaja jäi    
 kaipaamaan?

Det är ingen överdrift att kalla Tomas Ledin för en av våra allra mest 
folkkära artister. Få svenska artister har som Tomas Ledin satt ord 
på hur det är att leva sitt liv här i Sverige. Texter som människor kan 
känna igen sig i och ta till sig. Även om kritikerna ibland varit allt 
annat än sympatiskt inställda så visar sig reaktionerna hos fans och 
publik runt landet att låtarna går fram.

Källa: www.universalmusic.se (21.2.2011)

e) Mistä syistä Tomas Ledin on Ruotsissa niin rakastettu artisti?
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Gotska Sandön – ensam svensk skönhet

Mitt ute i Östersjön ligger nationalpar-

ken Gotska Sandön, Sveriges __26__. 

Där finns ingen hamn, inga butiker, inga 

bofasta och max 165 besökare __27__ åt 

gången. 

 Nynäshamn krymper sakta till en liten 

__28__ prick när m/s Gotska Sandön stä-

var ut på Östersjöns __29__. Det gungar 

rätt duktigt och de __30__ sjösjukepil-

ler håller blicken mot horisonten för att 

__31__ få en dålig start på resan. Det 

är gott om väl tilltagna matsäckar med i 

folks packningar; det finns ingen mat att 

köpa på Gotska Sandön. Om vindarna 

__32__ vara för kraftiga på hemrese-

26. A isolerad ö
 B isolerade ön
 C mest isolerade ö
 D mest isolerad ö

27. A ges
 B syns
 C lämnas
 D tillåts

28. A avslocknad
 B avlång
 C avtagande
 D avlägsen

29. A öppet vatten
 B öppna vatten
 C öppna vattnet
 D öppna vattnen

30. A vem inte tagit
 B som inte tagit
 C vilken inte tagit
 D vilket inte tagit

31. A hamna
 B kunna
 C vilja
 D slippa

32. A kunde
 B måste
 C skulle
 D ska

2 ORD OCH STRUKTURER

Läs texten nedan och välj på varje punkt (26–50) det alternativ som 
bäst passar in i sammanhanget. Markera dina svar med blyertspenna 
på den optiska svarsblanketten.
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dagen kan båten inte ta sig in till ön och 

man __33__ som det heter inblåst. Ett 

extra paket spaghetti är alltså __34__ 

någon tokig idé att packa ner.

 Man kommer ifrån ön på öns egna 

villkor och ingenting annat, säger __35__ 

Anders. – Jag brukar kalla det för en av 

öns fördelar. Vi behöver __36__ som 

människor. Det tar tre timmar att ta sig 

till ön från Nynäshamn. Eftersom __37__ 

hamn finns det två sätt man kan ta sig 

iland; lugna dagar kör båten helt enkelt 

rakt upp med fören på någon av sand-

stränderna och __38__ passagerarna. Om 

det blåser lite mera använder man gum-

miflottar.

 Annika, som är lägervärd på ön, berät-

tar om __39__ förhållningsregler __39__ 

gäller. – Det finns ingen bosättning på ön, 

och det råder eldförbud där. Om __40__, 

ta er ner till havet på en gång så plockar vi 

33. A blir
 B kommer
 C stannar
 D styr 

34. A inte alls
 B inte ens
 C inte heller
 D inte längre

35. A en skeppare
 B skepparna
 C skepparen
 D skeppares

36. A lugna ner oss
 B lugna ner sig
 C lugna ner dem
 D lugna ner er

37. A det saknar
 B det saknas
 C saknas det
 D det ska saknas

38. A hoppar av
 B slänger av
 C släpper av
 D stiger av

39. A vad … som
 B vilka … som
 C vilka … vad
 D vad … vilka

40. A det börjar brinna
 B skulle det börja
  brinna
 C det kunde börja
  brinna 
 D det hade börjat
  brinna 
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upp er, säger hon på __41__ gotländska. 

Här måste man vara beredd __42__ att 

promenera en hel del. Alla bor på samma 

lägerplats och det är bara bagaget som får 

traktorskjuts dit.

 Gotska Sandön är inget lyxresmål 

utan ett ställe __43__ man kommer för 

att vara nära naturen. Samma gäller Got-

land. Ta till exempel Hoburgskusten. 

Man kan gå längs stranden och ta sig 

__44__ från strandklipporna om havet är 

lugnt. Om man fortsätter från Hoburgen 

mot söder kommer man till Digrans med 

gamla gårdar som ligger __45__ i lum-

mig grönska. Landskapet är vackert med 

fält och lövdungar. I bakgrunden __46__ 

himmel och hav i en obruten horisont. 

Vandrandet i sig ger en behaglig avkopp-

ling och tid till eftertanke. Det kan vara 

ett sätt att __47__ och samtidigt njuta 

41. A klingad
 B klingat
 C klingande
 D klingade

42. A för
 B till
 C på
 D åt

43. A var
 B vart
 C där
 D dit

44. A ett dopp
 B en tur
 C ett hopp
 D en titt

45. A inbäddad
 B inbäddat
 C inbäddade
 D inbäddande

46. A möts
 B möter
 C mötande
 D mötte

47. A träffa
 B umgås
 C sällskapa
 D ses
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av naturen. Med en fågelbok och andra 

böcker i ryggsäcken kan man få svar 

__48__. Det finns många trevliga vand-

ringar att __49__. Väder och vind får vara 

med och bestämma __50__. 

Källor: Packat och klart/svt.se (20.2.2011);
Tomas Sjöstrand, Vandra på Gotland, 2000

48. A på de flesta
 B på flera
 C på mera
 D på det mesta

49. A välja ut
 B välja mellan
 C välja ur
 D välja in

50. A var det bär iväg
 B där det bär iväg
 C vart det bär iväg
 D hur det bär iväg
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Du deltar i en diskussion om att rösta. 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.

Jag kan inte förstå varför folk inte röstar vid val. Man kämpade för 
lika rösträtt i flera hundra år och nu låter man bara bli.

Sano, että tavallaan ymmärrät nukkuvien puoluetta, ja jatka, ettei po-
litiikka ole enää mielenkiintoista, kun kaikki puhuvat asioista samalla 
tavalla.

Genom att rösta kan man ju påverka vilka som bestämmer om allt som 
gäller oss. Jag skulle göra röstandet till en medborgarplikt.

Hämmästele toisen mielipidettä ja perustele kantaasi sanomalla, että 
demokratiassa ei voi pakottaa ihmisiä äänestämään.

Du har rätt, men åtminstone kunde man sänka rösträttsåldern till 16 
år. De unga vill säga sitt, men nu måste de vänta så länge att de tap-
par lusten.

Ole eri mieltä ja sano, että 16-vuotias on liian nuori. 18-vuotias on 
täysi-ikäinen ja siksi tarpeeksi kypsä äänestämään.

Men du ser ju vilka som sitter i vår riksdag. Vad har de åstadkommit, 
till exempel när det gäller arbetslösheten bland ungdomarna?

Totea, ettei työttömyys ole aivan yksinkertainen ongelma. Kysy, miten 
toinen sen ratkaisisi.

Jobb finns det överallt. Finländarna är bara så kräsna. De vill inte 
jobba med vad som helst.

Myönnä, että toinen saattaa olla oikeassa. Totea, että ilman ulkomaa-
laisia monet bussit eivät kulkisi eivätkä rakennustyöt valmistuisi.
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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. Som gulan i ägget, helt skyddade från allt ont. Den uppväxten vill 
nutidens föräldrar ge sina barn, menar den danske psykologen 
Bent Hougaard. Curlingföräldrar kallar han dem, överengagerade 
vuxna som vill göra livet perfekt för barnen. Föräldrarna hämtar, 
skjutsar och fixar problemen. De shoppar leksaker i det oändliga 
– samtidigt som de lider av dåligt samvete av att inte räcka till. 
Är det rätt att föräldrarna ger sina barn full service? Borde föräld-
rarna också kräva någonting av barnen? Skriv ett föredrag om s.k. 
curlingföräldrar som du ska hålla på ett föräldramöte på din skola.

2. Det finns planer på ett nytt konstmuseum i din hemstad. Den här 
insändaren ingick i den lokala tidningen:

 Vår stad har inte råd med ett eget konstmuseum. Museet skulle 
kosta miljoner att bygga och miljoner att driva. Och vem skulle 
besöka det? Inte jag och inte mina vänner heller. Mycket viktigare 
vore det att bygga en idrottshall. Alla behöver röra på sig, men 
bara få är intresserade av konst. Så är det.

 Karin Andersson

 Skriv ett svar på insändaren.

3. Varför är vår värld så orolig, samtidigt som vi aldrig haft det så 
bra som nu? Vilka tankar väcker frågan hos dig? Skriv ett inlägg 
i en ungdomstidning.

4. På nätet pågår en diskussion om lycka. Är lycka att leva i nuet och 
inte fastna i det som varit? Eller är lycka något annat? Skriv ett 
inlägg i diskussionen om vad du tycker att lycka är.
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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.


