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1 TEXTFÖRSTÅELSE

Läs texterna 1.1a–1.1e 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.

På två hjul

I alla tider har människan strävat efter att förflytta sig med minsta 
möda och största hastighet, men fordonen och redskapen har inte all-
tid varit de bästa. Den första cykeln, som kallades löpvelociped och 
som konstruerades på 1700-talet, är ett exempel på detta. Uppfinna-
ren, en greve vid namn De Sirvac, kopplade två trähjul efter varandra 
med hjälp av ett trästycke. Trästycket föreställde en djurkropp och 
den som ”cyklade” kallades ryttare. Man sparkade sig fram och det 
krävdes en hel del muskler för att kunna utöva sporten. 
 Nästan samtidigt konstruerades ett liknande fordon i Tyskland av 
en friherre von Drais, men detta var möjligt att styra till skillnad från 
det franska. För att visa upp sin förträffliga och moderna maskin tog 
von Drais sig till Paris med sin löpvelociped år 1818. I franska tid-
ningar utlovade konstruktören att förflytta sig 580 meter på 3 minuter. 
Detta misslyckades och parisarna fick sig ett gott skratt enligt en sam-
tida Paristidning. Efter diverse förbättringar, som exempelvis sadel, 
kom dock von Drais löpvelociped att spridas i Europa. Naturligtvis 
var det bara grevar, baroner och andra välbeställda som hade råd att 
syssla med den nya sporten i Europa. 
 Rent tekniskt hände det sedan inte mycket på cykelfronten förrän 
en herre vid namn Moritz Fischer 1853 uppfann tramporna. Innan 
detta magiska år, lär en skotsk smed ha konstruerat en cykel av typen 
löpvelociped, men med vevar på framhjulet. Vem som var först är 
svårt att slå fast, löpfordon var högsta mode och många tekniker och 
förståsigpåare smidde både planer och fordon. År 1869 introducera-
des cykeln i Sverige. 
 Fortfarande var cykeln en obekväm skapelse, antingen utförd i 
trä eller smide. Det skakade och hoppade och med tanke på dåti-
dens vägar är det ett under att människor orkade utöva cykelsport. 
På 1870-talet var cyklar med samma höjd på hjulen vanligast men nu 
dök den så kallade höghjulingen upp. Den hade trampor på framhju-
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let och tunna ekrar av metall. Höghjulingen var inte direkt lättcyklad 
och snart var den ett populärt fordon för samtidens modiga ryttare. I 
Sverige kallades konstruktionen för ”Ville på sned” och i Norge fick 
den benämningen ”Veltepetter”. Varför är inte svårt att förstå om man 
betänker att vissa modeller var ett par meter höga och det var därför 
svårt att hålla balansen och många cyklade omkull.
 Efter hand blev cykeln säkrare, först tack vare att hjulen blev min-
dre och därefter då skotten J. B. Dunlop uppfann den pneumatiska 
gummiringen. De nya modellerna kallades för just säkerhetscyklar. 
Allt fler människor vågade sig upp på cykelsadeln. Vid sekelskiftet 
1900 formligen exploderade efterfrågan på cyklar och snart fanns det 
en cykeltillverkare i varje stad och by. 

Källa: Klassiska lastbilar 3/2010

Getingsommar

Getingarna surrar kring torpet. Minst två bon har vi i stugans väggar 
och tak. Trafiken är livlig kring trädgårdsbordet och man får se sig 
för när man sätter sig. I morse var det till och med en som satte sig 
att gnaga i min mungipa, där det fanns lite rester från en smörgås. 
Det nöp till rejält i läpparna när getingkäkarna skrapade rent. Jag satt 
blick stilla och tänkte på min goda vän som hade väntat ut en leopard 
genom att hålla sig orörlig uppe i ett träd en hel natt. Jämfört med det 
var min situation ingenting att oroa sig över.
 Våra kära hyresgäster har sina favoritställen. Fallfrukten under äp-
pelträdet är flitigt besökt, helst de äpplen som spruckit upp i fallet så 
att getingarna inte behöver klippa upp skalet själva. Vinbärsbuskarna 
är också uppskattade. Ofta sitter getingarna och vilar sig på ett blad 
innan de kryper över till någon klase av röda vinbär och förser sig.
 När getingen dyker ner på marmeladsmörgåsen har den smitit 
undan en vakande förmans blickar. Egentligen ska ju alla arbetare i 
getingkolonin fara i skytteltrafik med byten till de hungriga larverna. 
Sött äter getingarna för sina egna behov och de kommer i andra hand. 
Jakten på andra insekter är huvuduppgiften. Om en geting hugger in 
på din leverpastejsmörgås är den alltså i arbete. Pastejen är avsedd för 
larverna. Men börjar den äta honung eller annan godis är det för sitt 
eget nöjes skull. Då har den tagit matrast. 

35

40

1.1b

45

50

55

60

2



 Getingbona når sin fulla storlek i augusti. Då kan en enda koloni 
rymma 20 000 getingar och det är också då samtalen börjar dugga tätt 
hos Giftinformationscentralen. 2004 var ett toppår med över tusen 
samtal. En till två personer per år får så allvarliga allergiska reaktioner 
av sitt getingstick att de avlider. Det finns olika slags getingar, en del 
är giftigare än andra. Redan på 1500-talet skrev Olaus Magnus om 
getingens fruktansvärda gadd. Getingens gift består av sådant som 
vi annars naturligt har i våra kroppar, men inte på de ställen och i de 
koncentrationer som ett getingstick för med sig. 
 Getingen har egentligen endast en fiende, om man inte räknar med 
människan. Det finns nämligen en rovfågel, bivråken, som är specia-
liserad på att leta upp getingbon och plundra dem på larver. Den är 
en flyttfågel som häckar och får sina ungar här i Norden just då det 
finns gott om getinglarver. Sent i augusti ger den sig av till sydliga 
breddgrader, just då alla nordbor med getingfobi andas ut. 

Källa: Gård och Torp 6/2010

Miljöaktuellt

Trots att miljömedvetenheten har ökat är det många som skräpar ned 
och till och med gräver ner sitt skräp i marken. Särskilt sommartid 
påminner vissa sopterminaler i glesbygden mera om soptippar än in-
samlingsplatser för blandavfall. Skräp, som lämnas utanför sopkär-
len vid sopterminaler, försämrar trivseln och landskapsbilden samt 
orsakar allvarliga risker för miljö och hälsa. Problemavfall, såsom 
ett trasigt bilbatteri eller målarfärg, kan orsaka risker för närliggande 
vattendrag och mark. 
 I västra Nyland är sopterminalsnätverket ekonomiskt betungande, 
eftersom mängden insamlat avfall är mångdubbelt jämfört med den 
mängd avfall som uppskattats utgående från det antal kunder som 
finns inskrivna i avfallsregistret. Användarna betalar en årlig sopter-
minalsavgift, men intäkterna från avgiften täcker inte utgifterna för 
sopterminalerna. 
 Man har gjort en enkätundersökning om möjligheterna att utveckla 
glesbygdens avfallshantering inom det kommunalt ägda verksamhets-
området i västra Nyland. I enkätundersökningen kom det fram att en 
stor del av kunderna inte vet vad sopterminalen är till för. Det rätta 
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svaret ”hushållsavfall” fick knappa 65 procent av rösterna och vad 
som klassas som hushållsavfall kunde också vara svårt för kunderna 
att avgöra. 
 Den nuvarande utvecklingsinriktningen inom avfallshanteringen 
i Finland är att man mer och mer går in för fastighetsvisa sorterings-
kärl. I flera kommuner har man redan avvecklat sopterminalsnätverket 
på grund av missbruket. Kunderna har blivit erbjudna fastighetsvisa 
kärl i stället för gemensamma sopterminaler. De har oftast varit nöjda 
med förändringen och upplevt det som en förhöjning av servicenivån 
att de fått egna kärl.

Källa: Finlands Natur 2/2010

Hemförsäkring för unga

Då du börjar studera och flyttar hemifrån är det bra att ha en egen 
försäkring, oberoende om du bor på hyra eller äger din bostad. Med 
en hemförsäkring för unga tar du lätt och behändigt hand om ditt 
försäkringsskydd. Många unga som nyss flyttat hemifrån tror att för-
äldrarnas hemförsäkring gäller även för dem. Visst vore det praktiskt, 
men tyvärr är det inte så.
 Den vanligaste stötestenen är att man funderar över försäkrings-
skydd först när olyckan är framme. Om något oväntat händer i ditt 
hem, t.ex. ett inbrott eller en vattenskada, är det en stor lättnad att inte 
behöva betala allt själv. Hemförsäkringen ersätter inte bara plötsliga 
och oförutsedda skador som beror på utomstående faktorer utan även 
skador som du oavsiktligt orsakar själv, till exempel om du av misstag 
tappar din TV i golvet.
 Hemförsäkringen för unga ger dig också en bra säkerhet för dina 
ägodelar, både i och utanför ditt hem. Du får också ett skydd som kan 
hjälpa dig om du exempelvis hamnar i en rättstvist eller krävs på ska-
destånd om du råkar skada någon person eller någon annans egendom. 
För en liten slant kan du samtidigt försäkra ditt husdjur.
 Försäkringen innehåller även en olycksfallsförsäkring. En olycka 
innebär en plötslig, yttre händelse som orsakar dig en kroppsskada. 
Däremot betraktas det inte som olycksfall om du t.ex. lyfter ett tungt 
föremål eftersom skadan då inte orsakas av yttre omständigheter. 
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En skada som varat under en längre tid betraktas heller inte som ett 
olycksfall.
 En reseförsäkring är ett prisvärt och bra alternativ som tillägg till 
hemförsäkringen, eftersom den gäller alla personer som omfattas av 
hemförsäkringen och för obegränsat antal resor. Det vill säga om din 
pojk- eller flickvän bor under samma tak, gäller reseförsäkringen även 
honom eller henne. En reseförsäkring är bra att ha om du blir akut sjuk 
och måste avbeställa din resa eller om du blir sjuk under resan. Då 
ersätter försäkringsbolaget dina utgifter.

Källa: Samarbete 9/2010

Kulturbloggen

Pjäsen Fadren skrevs 1887 av August Strindberg och är en av de mest 
spelade klassikerna i världen. Fadren är ett psykologiskt drama som 
kretsar kring en hustru som, medvetet eller omedvetet, konspirerar 
mot sin man. Mannen är den utsatta och bräckliga. I Fadren är det 
kvinnan som har övertaget och en stark övertygelse. Intressant är att 
dramat skrevs i en tid när kvinnan förväntades lyda mannen och en 
gift kvinna kunde inte vara sitt barns vårdnadshavare.
 Fadren har nyss haft premiär på Stadsteatern i Stockholm. Regis-
sören Philip Zandén försöker i någon mån frigöra pjäsen, som döpts 
om till ”Fadern”, från Strindbergs patriarkala subjektivitet. Dottern 
Bertha är vårt öga på det som skedde i hennes barndom. Som om 
dramat pågår i hennes minne. Som så ofta när föräldrar hatar varandra 
hamnar barnet i kläm. Ingendera bryr sig om vad barnet vill. En tröst 
är att i det långa loppet växer barnet upp och går sin egen väg i livet.
 På premiärkvällen fick skådespelaren Kjell Bergqvist stående ova-
tioner för sin roll som fadern. Publiken stampade och visslade för 
att visa hur mycket de älskade föreställningen. En liten extra krydda 
bland rollfigurerna utgjorde Doktorn. Doktorn är en härlig karika-
tyr på pösmunkar, myndighetspersoner som blir uppblåsta när de får 
spela en roll i andra människors liv. Det var så träffande att se hur 
dessa människor i stället för att bygga upp kan förstöra allt. Fadern 
och hans hustru skulle ju ha behövt stöd och hjälp.
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 Uppsättningen fördelar aldrig riktigt perspektiven, utan förblir lo-
jal med faderns stora sorg. Jag hittar ingen annan fästpunkt än Kjell 
Bergqvist, och han är naturligtvis väldigt fin i rollen som en männens 
man som bryts ner av kärringbakterier. Men trots allt vilar det en blek 
känsla över uppsättningen. Också hustrun framställs som för ung och 
söt. Man kunde tro att hon pendlar mellan sina känslor till sin man, 
men det gör hon inte. Men kanske det sätter sig efter några föreställ-
ningar. Premiärer är ju alltid lite pirriga.
 I en intervju för Svenska dagbladet avslöjar regissören Philip Zan-
dén att han ställde sig lite ifrågasättande inför uppsättningen. Han 
sade bland annat att han inte kan göra en Strindberg-uppsättning med 
gamla möbler, vinröda och mörkgröna färger, salongsgevär och pal-
mer. Det kändes inte som meningsfullt. 
 Sara Granath på Svenska dagbladet kommenterade också uppsätt-
ningen. Hon tyckte att den inte riktigt hängde ihop. – Vissa scener 
stämmer helt enkelt inte så bra med den övergripande idén. Till ex-
empel långa utläggningar om grunden för äktenskapet gör att pjäsen 
blir ointressantare. Faktum är att tanke och känsla hör ihop. Det som 
är väl tänkt fungerar också känslomässigt. I sådana stunder är Fadren 
starkt berörande, avslutar Granath.

Källor: http://Kulturbloggen.com (29.8.2010); www.svd.se (2.9.2010)
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På två hjul

 1. Vem kunde ha glädje av den första cykeln?
  A Den som var van att umgås med hästar
  B Den som var tekniskt intresserad
  C Den som var stark i benen

 2. Varför begav sig von Drais till Paris?
  A Han utmanades av en konkurrent
  B Han ville roa stadsborna 
  C Han hade planer på att imponera 

 3. Vad är Moritz Fischer känd för?
  A Han var en av dem som utvecklade cykeln 
  B Han blev fast för att ha stulit idéer av andra 
  C Han ledde en grupp tekniska uppfinnare

 4. Varför döptes höghjulingen till ”Ville på sned” i Sverige?
  A Det var ett skämtsamt sätt att säga att man kunde ramla  
   av cykeln
  B Folkhumorn döpte cykeln så eftersom hjulet kunde   
   lossna
  C Man skojade offentligt med en känd persons förnamn

 5. Varför ökade cykelns popularitet?
  A Allt fler lärde sig bygga cyklar på nya orter
  B De blev billigare att tillverka och lättare att montera
  C Riskerna minimerades och fordonet blev tryggare

Getingsommar

 6. Vad hände en morgon vid frukostbordet?
  A Skribenten slog ihjäl en insekt
  B Familjen var tvungna att avbryta måltiden
  C Några smulor skapade en farlig situation
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 7. Var rör sig getingarna hemma hos skribenten?
  A För det mesta söker de upp familjens matplatser
  B Getingarna gillar att komma in i köket
  C Ofta ser man dem i trädgården

 8. Vad får vi veta om getingarnas arbetsschema?
  A De matar sin avkomma växelvis med sötsaker och ”riktig  
   mat”
  B De förväntas jobba hela tiden men njuter av litet sötsaker  
   ibland
  C De pausar regelbundet för att hålla vätskebalansen

 9. Vad berättas om det gift som getingen utsöndrar?
  A Man har kunnat bevisa att giftet var starkare förr i världen
  B Giftet innehåller inga främmande ämnen för människans  
   fysik
  C Om man tog tillvara giftet kunde man använda det som  
   medicin

10. Varför kan bivråken anses vara getingens värsta fiende?
  A Den konkurrerar om samma föda 
  B Den använder getingbon som byggmaterial
  C Den äter upp getingarnas avkomma

Miljöaktuellt

11. Vad är problemet med sopterminalerna under sommaren?
  A Folk störs av lukten från sopkärlen
  B Folk låter bli att lägga sitt avfall i sopkärlen
  C Folk anser att sopkärlen är för stora och fula

12. Vad är problemet i västra Nyland?
  A Sophanteringen är dyr för kunderna eftersom det finns
   få terminaler
   B Användarna anser att de betalar en alltför hög avfalls- 
   hanteringsavgift
  C Det finns fler som använder terminalerna än som betalar  
   för dem
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13. Vad var resultatet av enkätundersökningen?
  A Kunderna anser att de är tillräckligt upplysta
  B Över hälften av kunderna önskar få mera information
  C Det stora flertalet kunder är okunniga i sopfrågor

14. Vad är kundernas åsikt om fastighetsvisa kärl?
  A Kunderna anser att de fungerar bra 
  B Kunderna tycker att de är det billigaste alternativet
  C Kunderna föredrar att dela sopkärl

Hemförsäkring för unga

15. Varför rekommenderar man unga att teckna en hemförsäkring?
  A De råkar oftare ut för olyckor
  B Husbolag kräver att unga har en hemförsäkring
  C Varje hushåll bör ha en egen hemförsäkring

16. Vad täcker hemförsäkringen?
  A Enbart skador som du själv förorsakat
  B Såväl stölder som egna misstag
  C Bara det lösöre som försäkringstagaren äger

17. Vilka andra fördelar ger en hemförsäkring för unga?
  A Den kan ersätta också närstående om de skulle råka ut  
   för en olycka
  B Den kan ge kompensation om du medvetet sårar någon
  C Den kan vara till nytta om du behöver anlita en advokat

18. Vad täcker inte olycksfallsförsäkringen?
  A Skador som uppstått genom belastning
  B Skador som uppstått oväntat
  C Skador som uppstått efter en viss ålder

19. Vad sägs om reseförsäkringar i kombination med hemförsäk- 
 ringen?
  A Försäkringsbolaget betalar skadestånd om du skadar   
   någon under en resa
  B Även din sambo är försäkrad om du har en reseförsäkring
  C Du får de första resorna billigare med en reseförsäkring
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Kulturbloggen

20. Vad berättas det om Fadren?
  A Innehållet i pjäsen följer tidens anda
  B Pjäsens makar beskrivs som jämnstarka
  C Pjäsen är ett uttryck för författarens kvinnosyn  

21. Vilken roll spelar dottern i pjäsen?
  A Det är hon som är iakttagaren
  B Det är hon som skadas för livet
  C Det är hon som stöder fadern

22. Vad säger recensenten om Doktorn i pjäsen?
  A Han var publikens absoluta favorit
  B Han har motsvarigheter i verkligheten
  C Han står i centrum i triangeldramat

23. Vad ställer sig recensenten kritisk till?
  A Makarnas samspel är bristfälligt
  B Pjäsen är en ganska halvfärdig föreställning
  C Skådespelarna avslöjar sin nervositet 

24. Varför ställde sig regissören tveksam till Strindbergpjäsen?
  A Han kände motvilja till en traditionell scendekor
  B Han trodde att publiken skulle ogilla en modern   
   produktion
  C Han ställde sig tveksam till valet av skådespelare

25. Vilken synpunkt framför Sara Granath?
  A Hon är missnöjd med pjäsen som helhet
  B Hon tycker att pjäsen tidvis fokuserar fel
  C Hon saknade den äkta känslan i dramat
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Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Frågor om vetenskap och historia

Den klassiska svart- och vitrandiga fångdräkten har sitt ursprung i 
1800-talets USA. Idén var att det skulle vara lätt att spåra fångar som 
rymt i de iögonfallande dräkterna. De utmärkande kläderna skulle 
även symbolisera skammen av att ha överträtt samhällets lagar. Rän-
der har nämligen ända sedan medeltiden förknippats med något då-
ligt. I sånger, dikter och böcker från denna period porträtterades sam-
hällets utstötta ofta i randiga kläder. Även djävulen avbildades ibland 
i randiga kläder.

Källa: www.varldenshistoria.se (14.7.2010)

a) Mistä syistä vangeilla alettiin käyttää raidallisia vaatteita?

Exakt när krigare började använda sig av trummor vet man inte. Ar-
keologiska fynd visar att de egyptiska arméerna använde trummor 
och horn omkring år 1600 f.Kr. Trummorna användes framför allt 
när soldaterna skulle ut på långa marscher. Den taktfasta rytmen från 
trummorna sporrade truppen och stärkte deras uthållighet. 
 Efter hand som taktiken på slagfältet blev mer avancerad, började 
härförarna använda instrumenten för att vidarebefordra kommandon. 
Trumslagare slog t.ex. en särskild virvel för ”till anfall” och en annan 
för ”reträtt”.

Källa: www.varldenshistoria.se (29.7.2010)

b) Mihin tarkoitukseen armeijassa käytettiin rumpuja aluksi? 
 Entä myöhemmin?

1.2
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En zeppelinare kunde flyga för att den var fylld med antingen vät-
gas eller helium, som är lättare än luft och därför stiger uppåt. Det 
var däremot långtifrån enkelt att landa de enorma farkosterna, som 
regerade i luften i början av 1900-talet. För att få ned luftskeppet 
släppte besättningen långsamt ut vätgas eller helium ur farkosten för 
att det skulle bli tyngre. När luftskeppet bara svävade en bit över land 
kastade manskapet ut rep. Upp till 200 man slet med att dra ned den 
gigantiska farkosten.

Källa: www.varldenshistoria.se (30.6.2010)

c) Mitkä ovat zeppeliinin miehistön tehtävät sen laskeutuessa?

Sjömännen ropade ”huzza” när skeppen skulle avsegla. Uttrycket  
kommer troligen från ljudet som härmade vinscharna när seglen his-
sades. Ordet ”hurra” finns i många språk. Som så ofta är fallet har 
språk och dialekter gjort att formen ändrats med tiden.

Källa: www.varldenshistoria.se (6.1.2010)

d) Mistä huzza-huuto tuli, ja miten se sai muodon ”hurra”?

De spindelarter som spinner fångstnät hör till de mycket få djur som 
bygger fällor för att få tag i föda. En del av dessa spindlar spinner 
hjulformade nät, och kallas därför hjulspindlar. När en hjulspindel är 
färdig med sitt nät, sätter den sig och väntar på att smådjur ska flyga 
eller gå in i det. Hjulspindlarna kan bete sig på två sätt. Vissa arter har 
ett gömställe utanför nätet. Där kan den via en tråd lägga märke till 
rörelser i nätet. Andra hjulspindlar sätter sig och väntar i nätets cen-
trum. De har vart och ett av sina åtta ben vilande på en ”eker” i hjulet 
och kan på så sätt bedöma var i nätet en insekt har fastnat varefter de 
fort kan ta sig fram till bytet. Det är en fördel att vara snabb eftersom 
vissa djur hastigt kan slita sig loss.  

Källa: www.illvet.se (23.8.2010)

e) Miten mainitut hämähäkkilajit havaitsevat hyönteisen tarttuneen  
 verkkoon?
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Sverige bäst i Europa på bistånd, men...

Nyligen publicerades den nyaste Aid-

watch-rapporten i flera europeiska stä-

der. Det är femte gången som paraply-

organisationen Concord, __26__ bl.a. den 

svenska hjälporganisationen Actionaid 

ingår, gått igenom EU-ländernas bistånd 

och gett ett skolvitsord åt __27__ av län-

derna. I rapporten konstateras att bistån-

det minskat med en miljon euro och att 

EU-länderna inte når upp till sina avgivna 

löften, __28__ på kort __28__ lång sikt. 

 ”Det är problematiskt för mottagar-

länderna som __29__ trott på löftena och 

tagit med dem i sin planering”, säger Yrsa 

Strömnäs, generalsekreterare i Actionaid. 

”När löftena inte blir __30__ kan länder-

na inte göra det de har planerat. Och de 

__31__ europeiska länder som faktiskt 

uppfyller sina mål gör det med tvivelak-

tiga medel. Till exempel använder man 

pengarna till flyktingmottagande, __32__ 

förstås inte leder till utveckling i fattiga 

26. A vart
 B där
 C dit
 D när

27. A varje
 B enstaka
 C vart och ett
 D ettdera 

28. A såväl ... som
 B både ... och
 C varken ... eller
 D antingen ... eller

29. A på allvar
 B av misstag
 C på tok
 D i tid

30. A uppfylla
 B uppfylls
 C uppfylld
 D uppfyllda

31. A många
 B mera
 C mesta
 D flesta

32. A som
 B vem
 C vad
 D vilket

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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länder. Och låt vara att Sverige enligt vår 

rapport är bäst i den europeiska klassen, 

är det inte mycket att vara __33__. Det är 

en väldigt dålig klass.” Den svenska bi-

ståndsministern Gunilla Carlsson har på 

sistone blivit hårt __34__ i diskussionen 

kring bistånd. Det är ju hon som __35__ 

beslutar vad pengarna går till. Själv anser 

hon att hon är den första ministern som 

__36__ en hel mandatperiod avsatt en 

procent av bruttonationalinkomsten i bi-

stånd. Dessutom säger hon __37__ vilja 

reformera biståndet i grunden. Kritiker-

na anser dock att det __38__ hon åstad-

kommit är några stora stipendier till en 

handfull __39__ och en del satsningar på 

klimat. Men detta är något som __40__ 

lösa med andra medel. Bistånd ska vara 

något som gagnar t.ex. utbildningen eller 

hälsovården __41__ ett utvecklingslands 

gränser.

33. A försiktig med
 B beredd på
 C stolt över
 D beroende av

34. A kritiserad 
 B kritiserat
 C kritiserade
 D kritiserande

35. A på nära håll
 B av någon orsak
 C i sista hand
 D med litet tur

36. A efter 
 B under
 C på
 D från

37. A sig
 B själv
 C att
 D –

38. A ena
 B enda
 C endast
 D ändå

39. A studerande
 B studeranden
 C studerandes
 D studerandena

40. A man borde egentligen 
 B egentligen borde man
 C borde man egentligen
 D man egentligen borde

41. A innan
 B innanför
 C inne
 D in i

14



 I alla fall är Carlsson __42__ kriti-

kerna om en sak: biståndspengarna ska 

inte __43__ till korruption. Hon är dock 

villig att stöda länder som Kina. Hon an-

ser att hela världen __44__ t.ex. många 

miljösatsningar i Kina, och att samarbetet 

__45__ kommer att stärka demokratin i 

landet. Också Ingrid Törnqvist, chefen 

för Institutet för utvärdering av interna-

tionellt utvecklingssamarbete SADEV, 

är inne __46__ när det gäller bistånd 

till länder med korruption. Hon säger: 

”Nolltoleransen har bara lett till __47__ 

av korruption. Förhållandena i u-länder-

na är oftast också __48__ mycket svåra. 

Jag brukar säga till kritikerna att vi aldrig 

__49__ en enda krona till biståndsarbete 

om Sverige konsekvent hade krävt bevis 

på att korruption inte existerar. I bistånd 

handlar det egentligen om den vanliga 

människans rätt att få leva sitt liv så att 

åtminstone __50__ mest grundläggande 

behov blir tillfredsställda. Nationaliteten 

får då inte vara avgörande.”

Källor: www.svd.se och www.dn.se (29.8.2010); 

www.newsmill.se (1.9.2010)

42. A enig om
 B enig till
 C enig bland
 D enig med

43. A använda
 B användas
 C använde
 D använt

44. A har tillgång till
 B ger upphov till
 C tar avstånd från
 D har nytta av

45. A med tiden
 B i tid
 C sedan länge
 D tidvis

46. A av liknande åsikt
 B i motsvarande syfte
 C på samma linje
 D i samma ärende

47. A dölja
 B döljs
 C dold
 D döljande

48. A annat
 B annars
 C annanstans
 D annorlunda

49. A gav
 B har gett
 C skulle ge
 D skulle ha gett

50. A sina
 B hans
 C hennes
 D deras
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Din skola är med i ett nordiskt projekt om att rädda Östersjön. Ni har 
en videokonferens, där du representerar din klass. 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 vårt andra projektmöte. Roligt att ses. 
Hur har ni det?

1. Tervehdi ja vastaa. Kerro, että olette tehneet kovasti työtä tulevan 
seminaarin ohjelman laatimisessa.

– Det låter bra. Vi kom senast överens om att träffas i november i 
Finland. Berätta vad ni har åstadkommit.

2. Kerro, että teillä on ohjelma valmiina. Olette pyytäneet asiantun-
tijaa ympäristöministeriöstä puhumaan. 

–  Vad flott!  Det är ju toppen!

3. Ole samaa mieltä. Harmittele, että vielä puuttuu joitakin isäntä-
perheitä.

– Vi kan sova på golvet eller var som helst. Du behöver inte oroa 
dig.

4. Sano olevasi toiveikas ja uskovasi, että asiat järjestyvät. 
Tiedustele, onko tanskalaisista kuulunut mitään.

– Ja, de kommer med flyg från Köpenhamn. De kunde tyvärr inte 
delta i dag. Det var något viktigt på skolan.

5. Kerro vielä jotakin ohjelmasta, ja mainitse viikon kohokohta.

– Det blir fantastiskt. Jag ser verkligen fram emot att få komma till 
Finland!
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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. På nätet pågår en diskussion om hur mycket föräldrar får blanda 
sig i de ungas liv. Skriv svar på Mias inlägg.

 Hej!
 Jag är 15 år och mina föräldrar är i medelåldern. De har ibland 

svårt att förstå att jag är stor nu och har ett eget liv. Nu vill de 
påverka mina val av kompisar. Jag har träffat en ljuvlig kille, 
som min mamma inte alls gillar, för han är hårdrockare. Mamma 
kritiserar också mina andra kompisar. Snälla, skriv och ge mig råd 
för hur jag ska få mina föräldrar att förstå att jag är nästan vuxen.

 Mia

2. Det pågår en livlig debatt i den lokala tidningen om en eventuell 
kommunsammanslagning. Styrelsen i din hemkommun har fö-
reslagit att den ska gå ihop med två grannkommuner och bilda 
en storkommun. Vad kommer förslaget att innebära för servicen, 
skolorna och sjukvården i kommunen? Skriv en insändare där du 
argumenterar för eller emot förslaget. 

3. En studerande på universitetet samlar in material för sin avhandling. 
Svara på det här brevet:

 Hej! 
 Brukar du läsa böcker? Läser du också e-böcker på nätet? 

Är läsplattan bekant för dig? Jag ska skriva en avhandling om 
ungdomars läsvanor och skulle därför behöva din hjälp. Skriv till 
mig och berätta hur, vad och varför du läser. Du kan också berätta 
varför du inte brukar läsa böcker. Tack på förhand för din hjälp!

 Tomas Lind
 Strandgatan 56, 00123 SMÅSTAD

4. Danmark, Norge och Sverige är monarkier. Har vi missat någon-
ting när vi inte har kungligheter i Finland? Skriv ett inlägg på nä-
tet.
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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–e  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.




