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1 TEXTFÖRSTÅELSE  

Läs texterna 1.1a–1.1.d och svara på frågorna 1–25 genom att välja 
det alternativ som passar bäst i sammanhanget. Markera dina svar 
med blyertspenna på den optiska svarsblanketten.

Jean-Baptiste Bernadotte

Det är 200 år sedan den franske marskalken Jean Bernadotte val-
des till svensk tronföljare. Han blev senare kung Karl XIV Johan, 
och sedan dess har släkten suttit på Sveriges tron. Men vem var han 
egentligen?
 Jean Bernadottes bakgrund var mycket enkel. Farfadern var skräd-
dare och fadern var ett slags lägre jurist i rätten. Jean tvingades att 
börja som skrivare på en advokatbyrå, men han avskydde livet i det 
dammiga advokatkontoret. Jean var en äventyrslysten och utåtriktad 
ung man som genast efter sin fars död tog anställning i armén. Sol-
dater hade dåligt rykte och låg status, och som icke adlig rekryt hade 
Bernadotte små chanser att bli något annat än underofficer.
 Småningom gjorde sig Bernadotte känd som en orädd och skicklig 
officer. Han var den första generalen i Europa som genomförde en 
spaningsflygning. Han lät sig hissas upp i en luftballong för att bättre 
se var fienden befann sig. Från slagfälten i Vallonien och Tyskland 
gick karriären uppåt. Han deltog i Napoleons fälttåg och var ambas-
sadör i Wien. Där klinkade Beethoven på piano, medan Bernadotte 
ägnade sig åt diskussioner med sina officerare.
 Bernadotte var en lång och stilig man, och snart blev han den stora 
stjärnan i maktens salonger. Nu lade han också fram sitt drömprojekt: 
han ville att Frankrike skulle erövra Indien. Allt tyder på att han hade 
begett sig till Indien om inte Napoleon Bonaparte kommit emellan. 
Napoleon fruktade nämligen Bernadottes energi och maktambitioner. 
Därför sändes han på en stor expedition till Egypten. Tanken var att 
hålla honom på så långt avstånd från makten i Paris som möjligt. 
 Nu träffade Bernadotte också Désirée. Hon hade varit förlovad 
med Napoleon men blivit övergiven. Napoleon höll dock sin vakande 
hand över Désirée resten av livet, vilket Bernadotte skulle ha stor 
nytta av. Efter bara två veckors bekantskap gifte sig Bernadotte och 
Désirée. Det var ett resonemangsäktenskap.
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 Då Sverige anfölls av Ryssland i 1808–1809 års krig och den 
svenska armén var sysselsatt i Finland, fick Bernadotte order om att 
anfalla Sverige via Danmark. Av någon anledning blev det kriget ald-
rig av, men under den tiden satte han sig in i svenska militära och 
politiska förhållanden. Napoleons och Bernadottes relation blev allt 
sämre. Bernadottes räddning blev en ung svensk löjtnant Mörner, som 
dök upp i Paris i juni 1810. Han hade på eget initiativ rest för att be 
Bernadotte ställa upp i det svenska valet av tronarvinge. Många kände 
till att Bernadotte hade släktband med Napoleon, men få visste att de 
bägge herrarna knappt talade med varandra, och att Bernadotte kunde 
ha gjort vad som helst för att komma bort från kejsaren.
 Valet av Bernadotte var inte helt okomplicerat. Han kunde inte gå 
ut för hårt med egen propaganda i Sverige. Det kunde ha tolkats som 
franska påtryckningar och kunde till och med ha lett till ökad rysk och 
dansk aktivitet i Stockholm. 
 Men politikerna kunde enas, eftersom de var övertygade om att 
Bernadotte skulle ordna med ett stort lån till den svenska statskassan. 
Bernadotte lovade också att byta religion och att lära sig svenska. 
Sitt senare löfte höll han inte, och Désirée trivdes aldrig i det kalla 
Sverige. Med stort jubel anlände Bernadotte, Karl XIV Johan, till 
Stockholms slott och adopterades av Karl XIII. Eftersom kungen var 
sjuk och senil övertog Karl XIV Johan ganska snart hela regeringsan-
svaret. Han försökte aldrig återerövra Finland. Tvärtom anslöt han sig 
till den rysk-engelska alliansen mot Napoleon, vilket upprörde hans 
hustru Désirée. Hon flydde från det iskalla och barbariska Stockholm. 
Realpolitiken lyckades och Sverige fick i stället Norge. Men på äldre 
dagar blev Karl XIV Johan en envåldshärskare och motståndare till 
reformer och pressfrihet. Ätten Bernadotte är i dag det enda av alla 
kungahus som kom till makten under Napoleons tid och som fortfa-
rande sitter kvar på tronen.

Källa: Populär historia 9/2009

Tystnad

Tusentals människor är beredda att betala för att få tillbringa några da-
gar i tystnad. Längtan efter att ta en paus från ljud och prat är stor, inte 
minst bland kvinnor. Det säger Emmi Björk, som är programsekrete-
rare på Lundastiftelsen. Stiftelsen anordnar retreater, där deltagarna 
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är tysta tillsammans. Det blev fullbokat rekordsnabbt i höstas, berättar 
Emmi och förklarar vad man gör under en retreat. Retreat handlar inte 
om ensamhet, utan om att uppleva tystnad. Man deltar i meditation, 
läser, promenerar eller stickar. Vi har också befriat deltagarna från 
att ständigt behöva välja, berättar Emmi Björk. Vi serverar bara en 
sorts mat och ett program.   
 En orsak till att retreater blivit så populära kan vara att många 
känner sig stressade av den mängd information och ljud vi utsätts för 
dagligen. Mobilen ringer, man är uppkopplad på nätet, radion skvalar 
och teven står på. Att ta en paus från allt detta och lyssna till sitt inre 
är en stark upplevelse. Många oroar sig för om de skall klara av tyst-
naden, säger Emmi. Men jag lugnar dem genom att berätta att man 
får bryta tystnaden och till exempel boka privata samtal med retreat-
ledaren. Man behöver inte vara religiös för att delta, även om många 
är det. Men om man är mitt i en kris avråds man från att delta. Då kan 
tystnaden helt enkelt kännas ångestfull, menar Emmi.
 Frågan om betydelsen av tystnad är aktuell i dag. En som forskat 
i ämnet är docenten i neurovetenskap Olle Johansson. Människan be-
höver faktiskt inte prata för att må bra, berättar Olle Johansson. Att 
vilja vara med människor är vad vi betraktar som normalt. Men alla 
människor är inte pratsamma. Det var nog lättare att vara en tigande 
så kallad enstöring för hundra år sedan. Då var det inga problem att 
vara en hästman eller en tigande gubbe som rörde sig i byn ett par 
gånger om året. Det var okej, de levde och dog de med, och det var 
inget lustigt med det. Det fanns en friskare syn på olikheter då. I vårt 
civiliserade samhälle, inte minst inom sjukvård och skola, finns ett 
starkt behov av att sätta etiketter på folk. Den som är annorlunda får 
snabbt en diagnos.  
 Hur vi upplever tystnad är också kulturellt bundet. I en del kul-
turer, som t.ex. den finska, tål man tystnad väl. Hur vi förhåller oss 
till tystnad syns i vårt sätt att tala, berättar Sofie Ericsson, som är 
samtalsforskare. I en del kulturer talar man med hög röst och ofta i 
munnen på varandra och man fyller pauser med en mängd småord.  
Hur länge det kan vara tyst tycks vi ha en gemensam uppfattning om.  
När man forskat i vardagliga samtal har det visat sig att pauser på en 
sekund upplevs som så långa att flera talare samtidigt bryter den och 
börjar tala samtidigt.  

Källa: www.svd.se (8.11.2009)

65

70

75

80

85

90

95

100

3



Karin Bergöö

Karin Bergöö föddes 1859 och växte upp i Hallsberg där hennes far 
var en framgångsrik köpman. Barndomshemmet var harmoniskt. 
Modern skötte det stora hushållet, som förutom Karin och hen-
nes tre syskon bestod av flera andra inneboende släktingar. Det enda 
som föräldrarna lär ha hoppats på för barnens del var att de skulle bli 
lyckliga. 
 Karins konstnärliga anlag visade sig tidigt och hon fick börja sina 
konstnärliga studier på Slöjdskolan i Stockholm. Därefter fortsatte 
hon på Konstakademien 1877–1882. Efter Konstakademien begav 
hon sig till den skandinaviska konstnärskolonin i den lilla byn Grez 
utanför Paris. Där träffade hon Carl Larsson och blev upp över öronen 
förälskad. De gifte sig 1883. Under äktenskapet födde Karin åtta barn. 
”Man räcker ej till på två håll”, sa hon och la målarpenslarna åt sidan. 
Det innebar inte att hon slutade skapa.
 Carl och Karin fick stugan Lilla Hyttnäs i byn Sundborn i Dalarna 
av Karins far. Till en början använde de den som sommarstuga. Stugan 
bestod endast av några få rum. När familjen Larsson sedan år 1901 
bosatte sig permanent i Sundborn, var alla barnen redan födda. I fyra 
omgångar byggdes sedan Lilla Hyttnäs på och om ännu fler gånger, 
för den växande barnaskaran och behovet av ateljé och verkstad. Tret-
ton rum och kök blev det till slut. Med vackra textilier, blommor, 
växter och enkla möbler i färg förde Karin in ljuset i sitt hem och 
formade en helt ny stil – idyllen. En idyll som kom att prägla bilden 
av Sverige och som älskas världen över.
 Det är just interiörerna som har gjort Carl Larsson mest känd. 
Tavlorna som visar hemmets alla hörn där barnen och Karin sysslar 
med vardagliga ting. Egentligen var det modernt på kontinenten att 
måla naturmotiv ute i det fria på den här tiden. Carl sysslade också 
med utomhusmåleri. Men en sommar regnade det så ofta att han inte 
kunde gå ut med sitt staffli. Han blev därför på ett så uruselt humör att 
Karin tröttnade på hans suckar och gnäll. Hon föreslog att han skulle 
måla inomhus i stället. ”Du kan ju ta möblemanget och blommorna 
här”, sa hon. Efter att han småmuttrat en stund började han skissa. 
Tack vare Karins utmärkta förslag kan vi i dag njuta av Carl Larssons 
bilder i hemmiljö. 
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 Karins mest kreativa period inföll mellan åren 1900 och 1910, då 
vävde hon och broderade originella textilier. Inom alla områden var 
hon en föregångare. Hon skapade abstrakta mönster och hon kombi-
nerade färger på ett överraskande sätt, lila och rosa till exempel. Hon 
formgav också möbler; blomsterhyllor, barnsängar och bord. När hon 
hade ritat en gungstol tyckte snickaren i byn att den var så ful att han 
levererade den i skydd av mörkret. Så sent som 2004 blev en form-
givare beskylld för att ha plagierat just den här gungstolen, tillverkad 
år 1906. Mycket av det som IKEA står för i dag kan vi se i Karins 
inredning, fräscha färger, påhittiga lösningar, rena linjer, ljus, humor 
och glädje. 
 Efter Carls död 1919 bodde Karin kvar i hemmet. Hon fortsatte att 
”tala” med honom, men i dagboksform. De hade ju varit gifta i 36 år. 
Enligt Karins och Carls önskan kom Lilla Hyttnäs att förbli ett hem 
också efter Karins död år 1928. Ingen av barnen tog ut sitt arv, utan 
man bildade en släktförening som i dag driver museet Lilla Hyttnäs, 
eller Sundborn som det kallas. Till släkten hör nu över tvåhundra 
personer och många av dem kommer till Sundborn under semester-
veckorna. Släktingarna får boka rum i byggnaden enligt ett rullande 
schema. De lagar mat och äter frukost och middag i det gamla köket 
och det mesta ser ut som under Karins tid. En del av huset är också 
öppet för allmänheten. Så ville Carl och Karin att ett hem skulle vara 
– glatt, livligt och välkomnande. 

Källor: www.nwt.se (28.10.2009); www.dn.se (28.10.2009) samt

 ur Karin Larsson och blommorna i Sundborn av Christina Högardh-Ihr, 2008 
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Musikaliska notiser

Det är överraskande många österbottniska musiker som har visat sig 
vara intresserade av det exotiska. Kontrasterna i den österbottniska 
gemenskapen kommer fram på ett känsligt sätt på dragspelaren Wil-
helm Skatas skiva Vörå spelmansklubb, Egna låtar 2 från år 2008. På 
skivan hittar man låtar som fötts ur biståndsarbetares och missionärers 
livshistorier och sånger som handlar om kära reseminnen från fjärran 
länder. Men melodierna beskriver samtidigt också gemenskapen i 
hembyn och naturens skiftningar i det välbekanta landskapet. 

Nyligen släppte Fredrik Furu sitt första soloalbum Hollywoodhjärtan 
med låtar som han skrivit själv. Den som är van att njuta av Furu en-
sam med en gitarr på krogen blir överraskad – tänk att han kunde det 
här också! Han är vemodig och lågmäld, men också svängig. Han vå-
gar vara personlig utan att bli insmickrande och privat. Imponerande. 

Gruppen Jeppokryddorna har med sin senaste konsert visat att folk-
musiken kan göras på olika sätt och att den även lockar åhörare i 
yngre kretsar. Publiken bestod av i genomsnitt tjugofemåringar då 
gruppen uppträdde i Vasa häromkvällen. Jeppokryddorna spelar och 
sjunger folkmusik från Jeppo, men förutom att de sjunger så dansar 
de också! Under konserten i Vasa lyckades de få hela salen på benen.
 

Källa: www.alba.nu (14.11.2009) 

Niohundra av den svenska dansbandskungen Christer Sjögrens be-
undrare fick hitta alternativt program i lördags. Sjögren drabbades av 
en häftig magåkomma som tvingade honom att ställa in konserten i 
idrottshallen i Borgå. ”Vi trodde in i det sista att Sjögren skulle repa 
sig”, säger Niklas Rosström, en av arrangörerna. Knappa tre timmar 
innan konserten skulle ha börjat fick vi inse faktum och sätta lapp på 
luckan. Lite tröst i bedrövelsen kan Rosström ändå erbjuda dem som 
gick miste om upplevelsen i lördags. ”Spara er biljett så får ni gå in 
med den när det arrangeras en konsert i Idrottshallen en annan gång.”

Källa: Borgåbladet 26.11.2009

1.1d

160

165

170

175

180

185

6



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

Nyheter

SAS-planet med 88 passagerare startade på fel startbana. Incidenten 
inträffade en snöig och dimmig morgon på flygplatsen i Luleå. När 
SAS-planets motorer drogs på för fullt blev flygledarna varse missta-
get, eftersom ljudet kom från fel håll på flygplatsen. Starten avbröts 
dock inte, eftersom flygledarna bedömde att det inte fanns risk för 
krock med något annat plan. Flygledarna i Luleå anmälde misstaget 
först dagen därpå. Det medförde att bandinspelningarna från radio-
kommunikationen mellan piloterna och flygledningen raderats, vilket 
försvårade haverikommissionens utredning av händelsen. 

Källa: http://sydsvenskan.se (4.12.2009)

a) Mitä tapahtui lentokentällä, ja miten lennonjohtajat toimivat   
 tilanteessa?

EU-kommissionen varnar för julbelysning som medför brandrisk eller 
risk för elstötar. Ungefär 30 procent av alla ljusslingor som är till salu 
inom EU utgör en sådan risk.
 Det kan handla om att ledningen är för tunn för den ström som 
den leder. Det ökar risken för överhettning och brand. Kommissionen 
rekommenderar att man inte använder ljusslingor som man misstänker 
har elektriska eller mekaniska fel.

Källa: Hufvudstadsbladet 3.12.2009

b) Mistä komissio varoittaa, ja mikä saattaa olla ongelman syy?

Det står nu klart att Danmarks kulturminister kräver samtal om en 
återlämning av lagboken Jyske lov, som återger landets äldsta offici-
ella lag. Sedan flera hundra år ligger den medeltida lagboken i tryggt 
förvar på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Det populistiska Dansk 
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Jean-Baptiste Bernadotte

 1. Vad berättas det om Jean Bernadottes bakgrund?
  A Han gick i sina förfäders fotspår
  B Han tillhörde fel samhällsklass
  C Han hade bristfällig utbildning

 2. Vad kan man säga om honom i armén?
  A Han ägnade sig en hel del åt sällskapsliv
  B Han avancerade snabbare än alla andra
  C Han använde sig av ny teknik i strid

 3. Vad berättas det om expeditionen till Indien?
  A Företaget misslyckades totalt
  B Bernadotte lyckades inte få ihop manskapet
  C Napoleon såg till att projektet inte blev av

 4. Hur beskrivs Napoleons och Désirées förhållande?
  A Han visade öppet sin svartsjuka
  B Han arrangerade hennes äktenskap
  C Han släppte aldrig taget om henne

 5. Hur hade Bernadotte lärt känna Sverige?
  A Han hade fört krig mot Sverige och Danmark
  B Han hade förberett sig för en eventuell attack mot   
   Sverige
  C Han hade gjort upp en plan för att få makten i Sverige

 6. Hurdan kampanj förde Bernadotte för att bli vald till kung?
  A Han var av taktiska skäl tvungen att ligga lågt
  B Han sökte stöd hos de närmaste grannländerna
  C Han lovade att han får den svenska ekonomin på fötter

 7. Hur kan man karakterisera Karl XIV Johans tid som Sveriges  
 kung?
  A Han deltog aktivt i den europeiska stormaktspolitiken
  B Han hade lite intresse för de nordiska grannländerna
  C Han hade som mål att modernisera det svenska samhället 
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Tystnad

 8. Vad sägs om vistelsen på en retreat?
  A Valfriheten är stor
  B Deltagarna undviker sällskap
  C Aktiviteterna är desamma för alla

 9. Varför upplever många ett behov av retreat?
  A Medieflödet är så stort
  B Arbetslivet är så betungande
  C Relationsproblemen har blivit så vanliga

10. För vem är retreat olämpligt?
  A För dem som är i själslig obalans
  B För dem som har för lätt för att prata
  C För dem som saknar tro

11. Vad berättas det om förhållandet till tysta människor?
  A Tidigare visade man större tolerans
  B Man har undvikit att umgås med tysta människor
  C Det har alltid varit acceptabelt att vara tyst

12. Vad sägs om tystnad i olika kulturer?
  A Den avspeglas i samtalsstilen
  B Den påverkar språkets uppbyggnad
  C Den har ett samband med talhastigheten

Karin Bergöö

13. Vad får vi veta om Karins barndom?
  A Familjen hade det tidvis besvärligt ekonomiskt 
  B Föräldrarna var stränga men rättvisa mot barnen
  C Hemmet var tryggt, och barnen behandlades kärleksfullt

14. Varför avbröt Karin sin målarkarriär?
  A Hon tyckte att det räckte med en konstnär i familjen
  B Hon fick helt enkelt så mycket annat att göra 
  C Hon ansåg att Carl målade så mycket bättre än hon

9
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15. Vilken roll spelade Karin då det svenska inredningsidealet   
 skapades?
  A Hon förstod att det lönar sig att satsa på svensk design
  B Hon bidrog till att ge det svenska hemmet ett ansikte 
  C Hon insåg vikten av att hålla kvar svenska traditioner 

16. Vad hände den regniga sommaren?
  A Hemmet var så litet att familjen gick varandra på   
   nerverna
  B Carl längtade efter att få åka utomlands och måla 
  C Karin gav Carl uppslag till nya motiv

17. Hur tog samhället emot Karins idéer?
  A Hennes formspråk var nytt och väckte en del förundran
  B Hon blev genast populär och flera tog modell av henne
  C Många ville köpa hennes produkter och ritningar

18. Hur kan man beskriva Karin som formgivare?
  A Hon var före sin tid, och hennes tankar fungerar lika bra  
   i dag
  B Hon var traditionell och tog i bruk gamla mönster 
  C Hon hade näsa för affärer och hon visste vad folk ville ha 

19. Hur ser det ut på Lilla Hyttnäs i dag?
  A Stället är öppet och används flitigt för rekreation 
  B Kommunen har tagit över hemmet och driver museum 
  C Arvingarna har skapat ett hem som tar emot besökare

20. Vad hände med arvet efter Carl och Karin?
  A Släkten delade aldrig på förmögenheten
  B Det donerades i sin helhet till staten
  C En fond för lovande konstnärer inrättades
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Musikaliska notiser 

21. Hur kan man beskriva låtarna på skivan?
  A De är traditionella folkvisor
  B De präglas av motsättningar
  C De påminner om svensktoppen

22. Vilken uppfattning får man av Fredrik Furu som artist?
  A Han är skicklig både på att uppträda och att göra musik
  B Han är bäst i mindre sällskap då han sjunger visor 
  C Han är oförstörd av all medieuppmärksamhet 

23. Vad beskriver recensionen om Jeppokryddorna?
  A Hur ett ungdomsband underhöll en medelålders publik 
  B Hur ett sällskap med fantasi har lyckats förnya en   
   musikstil
  C Hur en dansgrupp fick publiken att sjunga med och dansa 

24. Vad berättas det om konserten i Borgå?
  A På grund av ett missförstånd blev konserten inte av
  B Lokalen var så liten att alla i publiken inte rymdes in
  C Kvällens artist blev sjuk och måste därför inhibera sitt  
   besök

25. Hur kompenseras de som blev besvikna under veckoslutet?
  A Rosström lovar att de får pengarna tillbaka
  B De får rabatt om de visar upp ett kvitto
  C De slipper betala för nästa konsertbesök

11
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folkeparti har i flera år drivit frågan om att Danmark ska få tillbaka 
sin lagbok. I gamla tider var det en regel att den som segrade i krig 
tog med sig hem troféer, värdefulla föremål. Därför finns det mycket 
krigsbyte från t.ex. Danmark, de baltiska länderna och Polen i svenska 
museer. Bytesaffärer är inte uteslutna, men det är oklart om Danmark 
kan ha något som Sverige vill ha tillbaka. Danmark har ju saker från 
Skåne, Blekinge och Halland, men det rör sig knappast om några 
unika krigsbyten.

Källa: www.svd.se (6.12.2009)

c) Mistä ongelmasta on kyse, ja mikä voisi olla ongelman ratkaisu?

Handeln oroar sig över att snatteriet ökar. I huvudstadsregionen har 
ökningen varit kraftigast och jämfört med för två år sedan har snat-
teriet ökat med en femtedel.
 Förbundet för finsk handel tror att en central orsak till det ökade 
snatteriet är att obetalda böter inte längre omvandlas till fängelse-
straff. Det har gjort brottslingar nonchalanta till följderna av att åka 
fast. Därför kräver förbundet myndigheterna på snabba åtgärder för 
att strama åt straffpraxisen. 

Källa: Vasabladet 6.12.2009

d) Mistä uutisessa on kyse, ja mikä on sen syy?

I London deltog uppskattningsvis 20 000 personer i klimatdemonstra-
tionen. Demonstranterna krävde att världens ledare under klimatkon-
ferensen i Köpenhamn ska enas om ett fördrag som begränsar klimat-
förändringen till två grader, vilket anses vara den kritiska gränsen.
 I Berlin satt demonstranter utklädda till USA:s, Kinas och Tysk-
lands ledare i ett akvarium som fylldes med vatten upp till deras hal-
sar. Demonstranterna ville fästa uppmärksamhet vid att havsytan ho-
tar stiga som följd av klimatförändringen.

Källa: Vasabladet 6.12.2009

e) Mitä mielenosoittajat Lontoossa vaativat, ja mitä he tekivät   
 Berliinissä?

12



Sverige avskaffar värnplikten

Sveriges riksdag har i praktiken avskaf-

fat den allmänna värnplikten i fredstid. 

__26__ den första juli 2010 ersätts den av 

en tre månader lång frivillig grundutbild-

ning. Beslutet __27__ att Sverige går mot 

en yrkesarmé.

 Efter år 2014 ska den svenska armén 

__28__ femtiotusen soldater. Hur de ska 

rekryteras är ännu __29__. Själva beslu-

tet var dock väntat. Men oppositionen har 

kritiserat förändringen i hårda ordalag. 

Enligt opinionsmätningarna har även det 

svenska folket __30__ hålla kvar värn-

plikten. Regeringen motiverar reformen 

främst med att Sverige __31__ sätta in 

svenska förband i internationella insatser. 

Men faktum är också att sedan några år 

__32__ har bara tolv procent av de för-

svarspliktiga gjort lumpen.

26. A Från och till
 B Av och till
 C Till och med
 D Från och med

27. A inbjuder
 B ingår
 C innebär
 D innehåller

28. A bestå av
 B bero på
 C få med
 D lägga till

29. A oklar
 B oklart
 C oklara
 D oklarare

30. A velat
 B valt
 C vågat
 D vetat

31. A kan
 B kunde
 C ska kunna
 D har kunnat

32. A vidare
 B förut
 C tidigare
 D tillbaka

2 ORD OCH STRUKTURER

Läs texten nedan och välj för varje punkt (26–50) det alternativ som 
passar bäst i sammanhanget. Markera dina svar med blyertspenna på 
den optiska svarsblanketten.
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 Efter riksdagsbeslutet har omvärlden 

höjt varnande fingrar. Så här har Finlands 

förre försvarschef Gustav Hägglund, som 

också har varit ordförande __33__ EU:s 

militärkommitté, uttryckt sig i frågan:

 – Värnplikten är en mycket kostnads-

effektiv försvarslösning. Många europeis-

ka länder som __34__ värnplikten käm-

par nu med stora rekryteringsproblem. 

Och en gång sade en brittisk brigadchef 

till mig: ”__35__ reservister är bättre än 

våra yrkessoldater.” Förklaringen är inte 

att __36__ än engelsmännen. De som 

värvas till yrkessoldater har ofta inte så 

många alternativ. Det är kanske inte de 

__37__ fiffigaste och slugaste som vär-

vas. Nej, jag tycker att Sverige borde stu-

dera Danmark __38__ värnplikten kastas 

överbord. Danmark har redan tidigare 

__39__ sitt försvar för att kunna delta i 

internationella insatser, och trupperna 

har varit i hårda strider i Irak. I Afgha-

nistan har 18 danskar stupat. Diskussio-

nen har gått het, __40__ vara att stödet 

hos majoriteten av befolkningen inte ver-

kar ha __41__. Men i Finland, där vi har 

33. A för
 B till
 C åt
 D på

34. A ska avskaffa
 B avskaffar
 C avskaffad
 D avskaffat

35. A Våra
 B Era
 C Deras
 D Sina

36. A skulle finnarna i  
  gemen vara bättre
 B finnarna i gemen  
  skulle vara bättre
 C finnarna skulle i  
  gemen vara bättre
 D i gemen skulle  
  finnarna vara bättre

37. A allra
 B mest
 C helt
 D helst

38. A för
 B innan
 C före
 D tills

39. A omorganiserat
 B avkortat
 C påtalat
 D införlivat

40. A låt
 B låta
 C låter 
 D låtit

41. A nedsatt
 B reducerat
 C minskat
 D förkortats
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en allmän värnplikt, blir även de __42__ 

som redan har en annan yrkesutbildning 

mycket väl __43__, om man kan säga så. 

Möjligheten att göra en militär karriär 

öppnas för dem. __44__ är det så att ett 

försvar som baserar sig på värnplikt inte 

__45__ av konjunkturerna.  I Danmark 

har man redan märkt att när det är goda 

tider __46__ byta yrke och börja jobba 

inom den privata sektorn. Detta gäller inte 

bara soldater utan också många __47__.

 Bengt Axelsson, som __48__ är rektor 

på Försvarshögskolan, är inne på samma 

linje. Han säger:

 – Försvaret __49__ få både färre och 

sämre soldater. Min åsikt är att vi kunde 

ha utvecklat den allmänna värnplikten 

__50__. Också gamla institutioner kan 

moderniseras för att motsvara dagens 

samhälle. 

Källor: www.vasabladet.fi (11.8.2009);
 www.dn.se (11.8.2009)

42. A ungdom
 B ungdomen
 C ungdomar
 D ungdomarna

43. A mottagas
 B mottagande
 C mottagen
 D mottagna

44. A Därav
 B Därför
 C Dessutom
 D Dåförtiden

45. A påverkar
 B påverkas
 C påverkad
 D påverkat

46. A vill många  
  anställda faktiskt
 B många anställda  
  vill faktiskt
 C många anställda  
  faktiskt vill
 D faktiskt vill många  
  anställda

47. A officerare
 B officeraren
 C officerarna
 D officerarnas

48. A med tiden
 B i tiderna
 C för närvarande
 D på sistone

49. A bör
 B vill
 C måste
 D kommer att

50. A av misstag
 B i stället
 C med flit
 D utan orsak
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Fyll i replikerna 1–5 nedan på naturlig svenska med hjälp av tipsen 
på finska. Replikerna ska passa in i sammanhanget. Skriv svaren med 
tydlig handstil på sida B av svarsblanketten för språkproven. Skriv 
dem i nummerföljd under varandra.

Olet tulossa kahdeksi viikoksi vaihto-oppilaaksi erääseen lukioon 
Ruotsissa. Tapaat yhdyshenkilösi satamassa.

Hej, jag heter Anna och jag är din kontaktperson och du kommer att 
bo hemma hos oss. Välkommen till Stockholm. Gick resan bra?

Tervehdi ja kerro matkan sujuneen hyvin. Kerro jotakin muuta mat-
kastasi.

Ja, det är vanligt så här på hösten. Men du, det är roligt att ha dig här. 
Jag hoppas att vi ska göra det så trevligt som möjligt för dig. 

Sano olevasi varma siitä, että tulet viihtymään. Aiot todella parantaa 
ruotsin taitoasi.
 
Ja, vi kan ju ingen finska, så du blir tvungen att använda din svenska. 
Vi ska nu ta tunnelbanan hem till mig och jag ska berätta lite om ditt 
program.

Sano olevasi utelias tietämään millainen koulu on, ja miettiväsi miten 
tulet pärjäämään.

Det ska nog gå bra ska du få se, och eleverna på skolan är jättetrevliga. 
Vi har utsett två vänelever som kommer att ta hand om dig.

Sano tuon kuulostavan hyvältä ja että toivot näin saavasi uusia ka-
vereita.

Ja, det kommer du att få. Vi ska av här, och så är det bara en kort 
promenad till vårt hus. 

Ihastele taloa ja puutarhaa, ja sano jokin kohteliaisuus, kun astut 
taloon.
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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.  Du läser på nätet om fredsbevarare ute i världen och hittar följande 
texter:

Det finns två sorters grannar i denna värld: de som hjälper en 
när ens hus brinner och de som står och tittar på. Vill du att vi 
i Norden ska stå och titta på?

Det är farligt att bevara fred. Vi ska räkna med fler döda i och 
med ett ökat engagemang i konflikter utomlands. Snart vill unga 
nordbor inte ställa upp längre.

Vilkendera synen stödjer du? Skriv ett inlägg i debatten.

2. Sofie skrev i sin blogg följande lilla dikt. Vilka tankar väcker den 
hos dig?

Fågel i bur, fågel i bur, längtar du ut?
Frågar du så, svara jag må, ofta jag längtar ut.
Hur kan du då, sjunga så, vackert utan slut?
För min bur, min lilla bur, blivit min värld till slut.

                             Källa: Brita af Geijerstam, Barnens versbok 1986

3. Din klass träffas år 2020, när det är tio år sedan ni tog studenten. 
Håll ett tal till dina klasskamrater och din svensklärare. Minns hur 
det var för tio år sedan och berätta hur ditt liv är nu.
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4. Svara på annonsen som ingick i Hufvudstadsbladet. 

Är du minst 15 år, ansvarsfull och intresserad av barn?

Skicka då in din fritt formulerade ansökan om att jobba som 
barnvakt några kvällar i veckan eller under veckoslut. Vi ger dig 
den utbildning du behöver, men tidigare erfarenhet av barn är 
en merit. Det spelar heller ingen roll om du är flicka eller pojke. 
Vi är särskilt intresserade av att få veta varför du vill jobba som 
barnvakt. Mejla din ansökan till adressen babysitter@com.fi



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.


