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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.

En grön ö i havet

För en tillfällig besökare är mötet med Färöarna som att stiga in i en 
sagobok, i synnerhet om man kommer med båt. Man är framme men 
ser absolut ingenting eftersom dimman ligger tät som en mur. Det 
är ett under att befälet har lyckats ta oss fram genom tjockan. Men 
så plötsligt dyker det upp en svart klippa ovanför våra huvuden, helt 
nära, och som genom ett trollslag blir sikten fri och ön ligger där 
i solen och skimrar med sina färgglada byggnader, lysande gröna 
bergsluttningar och glittrande små vattenfall. Det känns som att 
komma hem, även om man aldrig har varit här förut. 
 Färöarna består av många öar, hela aderton stycken, varav sjutton 
är bebodda av färöingar. Öfolk har av utomstående ofta ansetts vara 
ett folk för sig – man blir lite konstig av att bo isolerad på en ö. Det 
anser i alla fall de som bor på fastlandet. Det som har präglat folket 
på Färöarna är vädret. Det är minst sagt omväxlande, och det innebär 
att färöingarna inte kan planera någonting. Saker sker när de kan ske, 
helt enkelt. Alla fester och sammankomster är totalt beroende av om 
man lyckas ta sig fram till mötesplatsen eller inte. Det här innebär 
inte alls att färöingarna skulle låta bli att träffas och festa, men man 
sätter igång då alla har kommit, inte på något klockslag som har 
bestämts i förväg.
 Den urbaniserade fastlänningen kan se med avsmak på färöingar-
nas förhållande till naturen. Jakten på lunnefågel och grindval ter sig 
grym för en som inte är uppfödd på öarna. Kritiken av den blodiga 
slakten på val är en av de mest känsliga frågorna på Färöarna. Danska 
fotografer sägs ha fått sina filmer utdragna ur kamerorna av uppretade 
färöingar. – Det här är vår egen grisslakt! Slakta era inburade gödsvin 
i sjön så får ni se hur blodigt det kan bli, fräser färöingen. – Våra 
valar har levat fritt innan de går sitt öde till mötes. 
 På öarna gör man fortsättningsvis saker tillsammans. Man fångar 
fågel ihop och slaktar val ihop och dansar med varandra. Den färöiska 
kedjedansen är ingen turistuppvisning utan ett sätt att umgås. Som 
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besökare är det lätt att delta eftersom turerna i dansen inte är svåra att 
lära sig; det handlar bara om att ta några steg fram och tillbaka och 
hålla varandra i händerna. Dansen leds av försångaren som sjunger 
vers efter vers ur legender om färöingarnas historia.
 Man dansar hela natten eftersom sångerna kan ha hundratals 
verser. Till sist går man på som i trans, man blir ett med ön och 
människorna och den storslagna naturen. 

Källa: www.kulturpool.se (14.5.2009)

Sven Hedin – en tuff äventyrare

Sven Hedin, huvudpersonen i Axel Odelbergs mäktiga biografi 
Äventyr på riktigt, är Sveriges största upptäcktsresande genom 
tiderna. För 100 år sedan var han, som man skulle uttrycka sig idag, 
en verklig megakändis. Hedin, född 1865, död 1952, var mycket rikt 
begåvad. Han kunde egentligen allt; läsa, skriva, tala främmande språk, 
teckna, måla och dessutom var han praktiskt lagd. Han hade sinne för 
ekonomi, god förhandlingsförmåga, osvikligt orienteringssinne och 
en social kompetens som fungerade lika bra bland kungar och kejsare 
som bland analfabeter i Tibet.  
 Ändå beskriver inte boken enbart Hedins alla utmärkta egen-
skaper, utan vi får också läsa om den store mannens svagaste punkter. 
Han var fåfäng, lättsmickrad och politiskt omdömeslös. Efter andra 
världskriget älskade och beundrade han Tyskland, långt efter det att 
detta börjat betraktas som politiskt huvudlöst. Han var, som Odelberg 
sammanfattar saken, ”En man som alltid hittade rätt i geografin, 
men för evigt gick vilse i politiken”. Och så gick det som det gick; 
en generad tystnad sänkte sig över den store vetenskapsmannen 
och äventyraren efter hans död, och snart var han glömd för yngre 
generationer. 
 Därför är det glädjande att han lyfts fram i denna bok, för det är 
inte små saker han uträttade under sitt liv. Bara i Tibet kartlade han 
170 000 kvadratkilometer. Trots att de metoder han använde för att 
beräkna avstånd var primitiva, och till största delen bestod i att räkna 
antalet steg som kamelen han red på tog, så har hans kartor senare 
visat sig vara exakta.
 Tjugoåtta år gammal, i oktober 1893, beger sig Hedin iväg från 
Stockholm på sin första stora expedition. Han planerar att stanna 
borta åtminstone ett år och det var inget riskfritt äventyr han stod 
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inför. Han var på väg till Asiens outforskade öknar och bergsområden. 
Förberedelserna på plats drog ut på tiden, men den 10 april 1895 begav 
man sig äntligen iväg ut i ödemarken. Karavanen bestod av åtta tungt 
lastade kameler. På den femte kamelen i raden satt Hedin. Man hade 
aldrig sett en europé i byn förut och någon ropade olycksbådande: 
De kommer aldrig att komma tillbaka!
 Och mycket riktigt förlorade man riktningen och tappade bort sig 
i öknen. Två män och många djur dog av trötthet och brist på vatten. 
Hedin hade nästan gett upp själv när hans tjänare Kasim utmattad 
föll ihop. ”Gud hjälpe oss”, skrev han i dagboken och fortsatte på 
egen hand – och fann ett tjugo meter stort vattenhål! Hur ansträngd 
en situation än var glömde han aldrig vetenskapsmannen inom sig. 
Allt skulle mätas och iakttas med största noggrannhet. Först tog han 
således sin puls, därefter drack han tre liter. Efter vattenintaget gick 
pulsen upp till 56.
 Eftersom han inte hade någonting att bära vatten i, tillbaka till sin 
törstande tjänare, tog han av sig stövlarna, fyllde dem med vatten, 
fäste dem på en spade och bar detta ”stövelok” tillbaka till Kasim, 
som överlevde. Ytterligare en person ur expeditionen överlevde ock-
så – med sin kamel och alla Hedins anteckningsböcker i behåll. 
 Sven Hedin hade inte tur i kärlek. Det fanns inte många kvinnor i 
hans liv. Underbart vemodigt är kapitlet om hur han 1922 motvilligt 
går med på läkarens ordination, en viloresa i Italien. På ett villkor: 
att han som sjuksköterska får med sig en vacker ung tyska som han 
fäst sig vid. Elisabeth Fugger har hunnit gifta sig med en furste, 
men övertygar sin make om att det är hans plikt mot fosterlandet att 
släppa iväg sin hustru på en resa med den store upptäcktsresanden 
och tysklandsvännen. Många nätter satt Sven och anförtrodde 
Elisabeth sina innersta tankar. Det här tycks för honom ha utgjort 
den lyckligaste perioden i hans liv. Men han får inte mer än kyssa 
hennes hand. Det gör han intensivt!
 Alla borde unna sig denna fantastiska läsupplevelse. Man kan bara 
hoppas att Hollywood satsar några hundra miljoner på berättelsen om 
Sven Hedins storslagna liv, som i sig innefattar en hel epok: inte 
bara Europas omstöpning i två världskrig, med det brittiska imperiets 
storhet och fall, utan också Rysslands och Kinas omvandling under 
1900-talets första hälft.

Källa: Åsa Moberg, författare och kulturjournalist i Böckernas klubb 4/2008
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Mer invandring för stärkt välfärd

Ett val i tiden kan man säga om att Österbottens förbund har valt 
Bosnienfödda Emina Arnautovic till Årets Österbottning. Som hem-
språkslärare och skolgångsbiträde för bosniska barn gör Arnautovic 
betydande insatser för utlänningarna och deras anpassning i Finland. 
– För mig är det här en enorm ära, och jag kommer alltid att tänka 
bakåt på det här året. Jag tror inte på slumpen, utan det är nog Guds 
blinkning att jag får vara med och förmedla det här.
 Ett konkret förbättringstips har Aurnatovic, och det gäller ut-
bildning och professionella drömmar. Arnautovic upplever att myn-
digheterna inte alltid talar om vad invandrarna kan förvänta sig 
efter att ha gått någon viss skola eller utbildning. Många ungdomar 
är enormt smarta och ambitiösa, men berätta för dem var de har 
hamnat! Säg inte att ”allting är möjligt!” Om man exempelvis vill bli 
läkare måste man ju gå gymnasiet. Ändå menar Arnautovic att man i 
Finland kan uppfylla sina drömmar på ett helt annat sätt än vad som 
ännu är möjligt i Bosnien.  
 Vi har dock fortfarande en lång väg att gå när det gäller integreringen 
av våra invandrare. Därför tillsatte Europa- och migrationsministern 
en utredning om vad som borde göras åt migrationsförvaltningen. 
I utredningen som överräcktes till ministern i maj förra året finns 
det 35 punkter till åtgärdsprogram. De handlar om att koncentrera 
all migrationsrelaterad förvaltning till Migrationsverket, tidigare 
utlänningsverket, och göra rekryteringen av utländsk arbetskraft 
friare.
 Utredningen passar också på att komma med förslag som för 
asylsökande ut i arbetslivet. Åratal på en förläggning ger en totalt 
snedvriden uppfattning om det finländska samhället, konstaterar ut-
redningsmannen.
 Det är verkligen på tiden att också den som söker asyl i Finland 
ges lov att aktivt göra något för sin egen utkomst – och samtidigt 
för det utvalda landet. Utredningsmannens tips är att flyktingar ska 
hjälpas till arbete snarare än till en kommun som är villig att ge dem 
en boplats.
 Ökad invandring är en möjlighet, inte ett hot, i dessa tider av 
nordisk och europeisk arbetskraftsbrist. Det konstaterar Philippe 
Lagrain i en färsk rapport till det svenska Globaliseringsrådet. Fler 
invandrare stärker välfärden i Sverige – och i Finland – genom att de 
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möjliggör en ekonomisk tillväxt som vi, på grund av åldersstrukturen, 
inte klarar av med egna krafter.
 I förlängningen betyder detta att Finlands internationella kon-
kurrenskraft är beroende av att vi inte blir förlorare i konkurrensen 
om utländsk arbetskraft. Sveriges regering är redan färdig med en 
proposition om förenklad invandring. Det är alltså hög tid att Finland 
genomför motsvarande liberalisering.
 De största kontroverserna som utredningen ger upphov till gäller 
organisationsmodellen. Förslaget är att inrikesministeriet ska ge ifrån 
sig alla uppgifter som handlar om visum, migration, integration, 
etnisk jämlikhet osv. Med uppgifterna skulle personalen flytta till 
migrationsverket, som blir ett stort centralt ämbetsverk.
 Omflyttning av personal orsakar alltid friktion. Inrikesministe-
riet har en framtoning som polis- och säkerhetsdepartement. Med 
det arvet kan det vara svårt att betona de humana delarna av Mi-
grationsverkets breda uppdrag: etnisk jämlikhet och integration.
 När det åldrande Europa lockar till sig utbildad arbetskraft leder 
detta till problem i ursprungsländerna. Mycket pengar skickas hem, 
men när familjerna kommer efter – vilket är humant och alldeles 
nödvändigt – sinar flödet. Det gäller alltså att kompensera för denna 
utarmning. Därför gäller det att stödja dem som vill återvända hem. 
Det är ansvarsfull migrationspolitik. De enskilda invandrarna ska 
själva få avgöra om och när de vill återvända till sina ursprungsländer. 
Det uppdraget har migrationsverket i Sverige. Det vore en hedervärd 
uppgift också för vårt migrationsverk.

Källor: Hufvudstadsbladet 7.5.2008 och Ny Tid 6.6.2007

Vetenskapliga notiser 

En ny fluga? 
Ingenjörer vid amerikanska Harvarduniversitetet är på god väg att 
utveckla en fjärrstyrd robotinsekt. Ett mekaniskt flygfä, bara några 
centimeter stort, som i framtiden bland annat är tänkt att jobba åt 
den amerikanska underrättelsetjänsten. Fortfarande kvarstår många 
tekniska problem att lösa innan robotflugorna kan sättas i arbete. 
Men med tanke på att projektet har det miljardstinna amerikanska 
försvarsdepartementet som huvudsponsor så kan det nog snart finnas 
verklig anledning att ta sig en titt till på flugan som landar på väggen 
i ditt sovrum.                       Källa: www.sr.se/ Vetenskapsradion (17.9.2007)
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Dubbelnytta
Nu har forskare i USA kommit på ett nytt sätt att använda asfaltvägar 
och parkeringsplatser. Forskarna vill använda asfalt som ett slags 
solfångare för att på ett billigt sätt få fram el och varmvatten. Enligt 
forskarna vore det praktiskt med tanke på att det redan finns stora 
asfaltytor och att dessa solfångare skulle kunna ge energi även när 
det är mörkt, eftersom asfalten absorberar värme. 

Källa: www.roads.nu/sv/arkiv (3.2.2008)

Galna vägval 
Invånarna i en engelsk by kräver att byn tas bort från kartan. Detta 
efter att de smala gränderna har invaderats av lastbilar vars förare 
blint följer sina GPS-navigatorer. Hustak har dragits loss, väggar 
skrapats och grindar har knappt hunnit repareras innan de körts på 
igen. Lastbilsförare har drabbats av panik när fordonet kilats fast 
mellan husen. Årets julklapp visar nämligen den snabbaste vägen 
till målet, inte den bästa, och tar ingen hänsyn till om vägarna är 
tillräckligt breda för fordonet.                      Källa: www.sr.se (6.12.2007)

Fågelungar jollrar
Forskare i USA har kommit fram till att fågelungar jollrar medan de 
lär sig den riktiga sången. Småttingarna prövar sig fram med ett flöde 
av ljud, en motsvarighet till baby-joller. Fågeljollret kommer från en 
del av hjärnan, som när fågeln lärt sig sin sång, slutar fungera. Då är 
det en annan del av hjärnan som tar över. Människojollret kommer 
från motsvarande del av hjärnan som fågeljollret.  Men hos oss slutar 
den delen inte att fungera när vi lärt oss prata. Vi använder den hela 
livet för att lära oss nytt.                                Källa: www.sr.se (6.5.2008)

Nyttiga fladdermöss
För att få fart på den naturliga planteringen av träd i tropikerna ska 
tyska forskare använda sig av en litet speciell metod – nämligen 
fladdermöss. Genom att placera ut fladdermusbon hoppas forskarna 
att nyinflyttade fladdermöss ska öka spridningen av frön från många 
olika tropiska växter. Fladdermöss äter fröväxter och täcker vida om-
råden under sina nattliga flygfärder och har tvärtemot många andra 
lokala djur inget emot att bo i avskogade områden. Ett billigt och 
enkelt sätt att snabba på naturens planteringstakt, säger forskarna. 

Källa: www.sr.se (29.4.2008)
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Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi  
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Honung bättre än socker?
Vanligt socker är negativt för hälsan och utgör en särskilt stor fara 
för diabetiker. I en indisk studie testade man om honung kunde 
vara bättre än socker för personer med nedsatt insulinkänslighet. 
Det är ett förstadium till diabetes typ 2 och oerhört många svenskar 
är drabbade. 30 personer med diabetes i släkten testades och det 
visade sig att honung gav riktigt bra blodsockerbalans och är därför 
att föredra som sötningsmedel framför t ex socker. Tänk dock på att 
även honung innehåller många kalorier, så för mycket kan givetvis 
ge viktökning.                                            

Källa: www.paulun.se (14.5.2009)

a) Mitä vaikutuksia hunajalla on tutkimuksen mukaan?

Farlig fluor
Fluor är ett grundämne som vi har rikligt av i vårt dricksvatten. Den 
finns även i många tandkrämer, men nu börjar frågetecken kring 
riskerna med ett högt intag dyka upp. Vi vet sedan tidigare att fluor 
kan ersätta kalcium i benstommen, vilket är en inbyggnad i skelettet 
som är svår att bli av med. På sikt kan fluor ge ett skörare skelett. 
Därför anses fluor av många som en riskfaktor för benskörhet. Andra 
problem med ett högt fluorintag som har påvisats i olika studier är 
lägre IQ och missfärgade tänder. Kanske ska vi vara litet försiktiga 
och fundera på att sänka de gränsvärden vi har idag? 

Källa: www.growingpeople.se (14.5.2009)

b) Millä tavoin fluorin käyttö voi vaikuttaa ihmiseen, ja mitä
 toimenpiteitä ehdotetaan?

Stenålderskost – fluga eller framtid?
Finns det en speciell människomat, mat som vi bör äta? Förmodligen 
är det så, eftersom tillgången på olika livsmedel har varit ganska 
konstant de senaste 200 000 åren, och de individer som mått bäst av 
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En grön ö i havet

 1. Vad upplever besökarna som närmar sig Färöarna sjövägen?
  A De slås av en överraskande vy
  B De välkomnas av gästfria färöingar
  C De har svårt att ta sig i land 

 2. Hur kan man generellt beskriva färöingarna?
  A De passar på att roa sig så ofta de kan
  B De anpassar sig efter omständigheterna
  C De har en tendens att slarva litet

 3. Hur försvarar sig färöingen i diskussionen kring slakten på val?
  A Han hänvisar till grundlagen 
  B Han påpekar att jakt är livsviktigt
  C Han framför sina egna etiska argument

 4. Varför dansar man fortfarande kedjedans på Färöarna?
  A Det har blivit ett slags underhållning för besökare på ön
  B Man har medvetet satsat på att lära ut dansen i skolorna 
  C Det är ett sätt att vara tillsammans bybor och vänner  
   emellan

 5. Hur beskrivs den färöiska dansen?
  A Som en suggestiv upplevelse 
  B Som en musikalisk höjdpunkt 
  C Som en estetisk uppvisning

Sven Hedin – en tuff äventyrare

 6. Hur skildrar Odelberg Hedin som person?
  A Som en analytisk och intelligent politiker
  B Som en blyg och tillbakadragen människa
  C Som en mångkunnig person med mänskliga drag

 7. Varför glömdes Hedin bort efter sin död?
  A Han hade gjort bort sig och uppfattades som pinsam
  B Han konkurrerades ut av den nya tidens vetenskapsmän
  C Han levde ett tillbakadraget liv på äldre dagar

8

1.1a

1.1b



 8. Vad berättas det om Hedin som kartritare?
  A Han använde sig av avancerade tekniska hjälpmedel
  B Än idag anses kartorna han ritade vara tillförlitliga
  C Hans kartor begränsar sig till att omfatta Tibet 

 9. Vad hände när karavanen äntligen drog iväg mot bergen?
  A De blev anfallna av rövare
  B De gick fel i terrängen
  C De drabbades av sjukdom

10. Vad var det första Hedin gjorde vid vattenhålet?
  A Ett fysiologiskt test 
  B Drack sig otörstig
  C Tackade Gud 

11. Hur kunde Hedin rädda sin kamrat Kasim?
  A Genom sin läkemedelskunskap
  B Tack vare sin uppfinningsrikedom 
  C Med hjälp av folk från trakten

12. På vilket sätt uttryckte Sven Hedin sina känslor för Elisabeth?
  A Han förförde henne efter det att de rymt utomlands
  B Han skrev långa kärleksbrev till henne 
  C Han höll henne vaken med nattliga samtal  

13. Varför skulle Hedins liv göra sig bra som film?
  A Naturen där han utförde sina expeditioner är så   
   fantastisk
  B Filmen kunde bli ett utomordentligt historiskt dokument 
  C Kärleksscenerna skulle göra den till en ny romantisk  
   storfilm

Mer invandring för stärkt välfärd

14. Vilken är bakgrunden till att Emina belönades?
  A Hon hade fått toppbetyg som lärare i skolan
  B Hon hade gjort mycket för att integrera invandrarna 
  C Hon hörde till de utlänningar som varit politiskt aktiva 

9
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15. Vad borde de finska myndigheterna göra, enligt Emina?
  A Ge realistisk information och berätta vad som krävs för  
   olika yrken
  B Lyssna på invandrarna och beakta deras framtids-  
   drömmar
  C Visa större respekt och behandla utlänningar bättre

16. Vilka administrativa åtgärder planeras för framtiden?
  A Det inrättas ett nytt, mindre ministerium
  B Man försöker hitta ett bättre namn för myndigheten
  C Det ska bli smidigare att rekrytera arbetstagare till
   Finland

17. Vad betonas i åtgärdsprogrammet?
  A Att asylsökandena borde ha rätt till arbete
  B Att man borde ge mera fakta om det finska samhället
  C Att de asylsökande borde få egna bostäder så snabbt  
   som möjligt

18. Vad borde Finland satsa på i framtiden?
  A Försöka locka unga människor att flytta till Finland
  B Förbättra omsorgen om de gamla som följer med sina  
   familjer
  C Göra det lättare för utlänningar att flytta till Finland

19. Varför ställer man sig skeptisk till inrikesministeriet?
  A Det har i allmänhet försökt begränsa invandringen
  B Det har traditionellt uppfattats som en hård myndighet
  C Det har länge lidit brist på behörig och kunnig personal

20. Vilket problem beskrivs i slutet av texten?
  A Invandrarfamiljerna har svårt att få visum
  B Invandrarna vill inte återvända till sitt hemland
  C Invandrarnas hemländer är de stora förlorarna

10



Vetenskapliga notiser

En ny fluga?

21. Vad ska robotflugan användas till?
  A Till att spionera på folk
  B Till att skrämma bort andra insekter
  C Till att roa amerikanska soldater

Dubbelnytta

22. Vad handlar nyheten om?
  A Man vill utveckla en ny sorts vägyta
  B Man vill utnyttja asfalt som energikälla
  C Man vill lysa upp vägarna med ett nytt system

Galna vägval

23. Vad klagar byns invånare på?
  A Man hittar inte byn på GPS-navigatorn
  B Byn drabbas av för tung trafik
  C Chaufförerna tappar bort sig i byn

Fågelungar jollrar

24. Vilket samband nämns mellan människohjärnan och   
 fågelhjärnan?
  A Centrum för joller finns på liknande ställe i hjärnan
  B Sång lärs in när hjärnan vilar och inte utsätts för   
   stimulans
  C Hjärnans arbetskapacitet avtar efter jollerperioden 

Nyttiga fladdermöss

25. Varför lämpar sig fladdermöss för planteringsarbete?
  A De rör sig över stora ytor
  B De äter bara en viss sorts frön
  C De är billiga att skaffa
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den födan har haft störst chans att fortplanta sig och föra sina gener 
vidare. Det betyder att vi har samma genetiska uppsättning som våra 
förfäder jägarna/samlarna, de som levde innan vi blev bofasta och 
ändrade våra kostvanor drastiskt. Mycket tyder på att den mat som är 
nyttigast för oss fanns redan under den tiden människan utvecklade 
sin art.                                              

Källa: www.tasteline.com (14.5.2009)

c) Minkä takia kivikautinen ruoka sopii edelleen hyvin nykyajan  
 ihmisille?

Bland en del toppidrottare har stenåldersmaten slagit an, säger Anders 
Sjö, känd kampsportare. Om man äter traditionell västerländsk kost 
blir kroppen alltför sur, men med stenålderskost blir kroppens vätska 
mera basisk. Detta ökar helt enkelt förmågan att prestera. Kosten 
innehåller också rikligt med proteiner, vilket ökar muskelmassan. 
Därför är det ingen slump att just kampsportare funnit dieten.

Källa: www.paulun.se (14.5.2009)

d) Mistä syistä kamppailulajien harrastajat suosivat kivikautista  
 ruokavaliota?

Ekomat 
I dag är de flesta medvetna om att ekologisk mat är bättre för miljön än 
konventionellt producerad. Att den är etiskt mer försvarbar är också 
väl känt, då djuren får bättre möjligheter att leva efter sina naturliga 
behov. Vad få människor känner till är att ekologisk mat också är 
nyttigare för dig som äter den. När en grönsak inte besprutas får den 
inte något syntetiskt skydd mot t.ex. skadeinsekter, och därför måste 
den producera mer av sina egna ”gifter”. Det som är gift för en insekt, 
bakterie, virus eller mögelsvamp gör ingen skada för människan. 
Tvärtom är dessa ämnen ofta bra för matsmältning och immunförsvar 
och kan ta död på tumörceller.

Källa: www.paulun.se (14.5.2009)

e) Mitä vihanneksissa tapahtuu, kun niitä ei käsitellä torjunta-
 aineilla, ja mikä seuraus siitä on ihmisille?
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Östersjön i brådskande behov av 
skydd

Under de senaste decennierna har Ös-

tersjöns tillstånd försämrats på ett oro-

väckande sätt. Nära 90 miljoner männi-

skor lever i 14 länder __26__ Östersjöns 

avrinningsområde. Vårt gemensamma 

__27__ välbefinnande hotas av ökade 

utsläpp. Det är uppenbart inte bara för 

marinbiologer och andra specialister 

utan __28__ för sjöfarande och vem 

som helst som __29__ vid Östersjöns 

stränder. Slemmiga stränder, grumligt 

vatten, giftiga alger… Problemen har 

återkommit varje sommar och fått män-

niskor runt Östersjön __30__ till rädd-

ningsaktioner.

 Det största hotet mot Östersjön är 

överbelastningen av näringsämnen, 

__31__ kväve och fosfor, som har på-

gått i decennier. Den ökade mängden 

näringsämnen __32__ algtillväxten. Det 

26. A utom
 B inom
 C framom
 D bortom

27. A hav
 B havet
 C havs
 D havets

28. A ännu
 B även
 C ändå
 D äntligen

29. A umgås
 B skäms
 C svettas
 D vistas

30. A samla sig
 B att samla sig
 C samlar sig 
 D samlat sig

31. A längst
 B minst
 C helst
 D främst

32. A främjar
 B fordrar
 C fokuserar
 D förutsätter

2 ORD OCH STRUKTURER

Läs texterna nedan och välj på varje punkt (26–50) det alternativ 
som bäst passar in i sammanhanget. Markera dina svar med blyerts-
penna på den optiska svarsblanketten.
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har så småningom lett till en __33__ 

cirkel, intern belastning – en ekologisk 

återvändsgränd som det __34__ snab-

ba och drastiska åtgärder för att ta sig 

__35__.

 Är det för sent att rädda Östersjön? 

Det beror på __36__ insatser som prio-

riteras. Östersjöns problem är ju sprid-

da i tid och rum. Länderna som omger 

Östersjön verkar __37__ att investera 

resurser i marinekologiskt skydd och 

med enad front börja __38__ proble-

men. Ett steg i rätt riktning är det hyper-

moderna reningsverket i S:t Petersburg 

som togs __39__ för två år sedan. När 

den kemiska fosforborttagningsproces-

sen har införts kommer fosforutsläppen 

i Östersjön __40__ med över 800 ton 

per år. Detta åtminstone __41__ prog-

noserna.

Källa: Rotary Norden 16/2008

33. A ond
 B dålig
 C vild
 D elak

34. A kräver
 B krävde
 C krävs
 D krävt

35. A till
 B in
 C av
 D ur

36. A vilka
 B vad
 C hur
 D varför

37. A redo
 B lagom
 C juste
 D fjärran

38. A göra skillnad mellan
 B se fram emot 
 C ge uttryck för
 D ta itu med

39. A i sikte
 B i bruk
 C på prov
 D till vara

40. A ha reducerat
 B ha reducerats
 C att ha reducerat 
 D att ha reducerats

41. A efter
 B enligt
 C mot
 D under
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Stafettkarnevalen

Stafettkarnevalen är det största skol-

idrottsevenemanget i Svenskfinland. 

Karnevalens förebild är världens äldsta 

stafettlöpningstävling, Penn Relays i 

Philadelphia med __42__ år 1895. Kar-

nevalens initiativtagare Carl-Olaf Ho-

mén studerade år 1960 i USA och del-

tog då i tävlingen i __43__ universitets 

lag. Den unika stämningen och de per-

fekta arrangemangen gjorde ett starkt 

intryck på honom. Entusiasmen ledde 

till att han genast efter hemkomsten, 

då han först blivit vald till __44__ för 

Svenska Finlands Skolidrottsförbund, 

satte igång med förberedelserna för den 

__45__ första stafettkarnevalen. Karne-

valen arrangerades våren 1961 på Djur-

gårdens sportplan och blev genast den 

största skolidrottstävlingen __46__ i 

Svenskfinland. Deltagarantalet har kon-

tinuerligt stigit sedan __47__, och nu-

mera är starterna över 10 000 och plat-

sen Olympiastadion. Idén har glädjande 

nog spritt sig också på finskspråkigt 

håll, __48__ vara att deltagarantalet än 

42. A anor från
 B anledning av
 C undantag av
 D tanke på

43. A hans
 B sitt
 C sina
 D dess

44. A en ordförande
 B ordföranden
 C ordförande
 D ordförandena

45. A allt
 B alla
 C allra
 D inalles

46. A i tiden
 B i tid och otid
 C genom tiderna
 D på tiden

47. A den
 B det
 C dess
 D desto

48. A låt
 B låter
 C lät
 D låtit
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så länge har varit ganska lågt. Men till-

baka till Stafettkarnevalen: På grund av 

TV:ns och radions storsatsning är cirka 

hundra personer __49__ från medierna. 

Och smakar det så kostar det: det krävs 

hundratals frivilliga och trogna spon-

sorer för att pengarna __50__ de årliga 

kostnaderna på cirka 100 000 euro.

Källa: www.stafettkarnevalen.fi (25.4.2008)

49. A involverats
 B involverat
 C involverade
 D involverande

50. A täcker
 B täckte
 C ska täcka
 D har täckt
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2.2 Du reser med inrikesflyg från Stockholm till Göteborg. Fyll i rep-
likerna på naturlig svenska med hjälp av tipsen. Du ska inte över-
sätta ordagrant. Skriv replikerna med tydlig handstil på sida B av 
svarsblanketten för språkproven.

1. Pyydä anteeksi, että häiritset, ja sano, että sinulla on ikkuna- 
 paikka. 
  – Jaha, jag ska stiga upp så du kommer förbi.

2. Kiitä ja totea, että lentokoneessa on aina niin ahdasta.
  – Ja, det är det. Jag hör att du är från Finland.

3. Vastaa myöntävästi ja kerro olevasi matkalla kielikurssille.   
 Tiedustele, puhutaanko ruotsia Göteborgissa eri lailla kuin  
 Tukholmassa.
  – Nja, kanske du tycker det är lite konstigt i början, men  
  du vänjer dig. Är det en längre kurs?

4. Kerro, että olet saanut kahden viikon stipendin kaupungilta ja  
 että asut ruotsalaisen perheen luona.
  – Det låter ju intressant. Har du varit här förr?

5. Kerro, että tämä on ensimmäinen kerta, kun matkustat yksin  
 ulkomaille, ja sinua jännittää.
  – Det går bra ska du se.



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. Kan man vara så duktig? 

Skriv ett svar till Anne på insändarsidan. Berätta vad du tycker om 
situationen, och ge några goda råd till Anne.

Min 13-åring har blivit överdrivet duktig och otroligt ordentlig. 
Vi bor i Frankrike och han får alltså redan betyg. När jag frågar 
hur dagen har varit så svarar han genom att berätta om sina betyg 
som alltid ligger i topp. Hans rum är alltid i ordning, sängen 
bäddad och pyjamasen vikt utan veck. 
 När jag frågar hur han mår svarar han ”jättebra”, vilket känns 
som om det är lite för bra. Jag skulle vilja komma honom lite 
närmare in på livet, men är så dålig på att prata om känslor. Har 
du som själv är ung något tips?
Anne                                                       Källa: www.svd.se (8.9.2008)

2. Ett tal på Svenska dagen

Skriv ett tal som du håller på skolans Svenska dagen-fest. Om du 
vill kan du skriva humoristiskt.
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3. Varning för gamlingar! 

Svara på följande insändare. Har Mats rätt eller är det ett sätt att 
förolämpa äldre människor?

Varning för gamlingar! 
Gamla, skröpliga och dementa är livsfarliga i trafiken. Jag tycker 
att vi borde införa varningsskyltar, som ska varna bilisterna för 
de äldre. På samma sätt som man varnar för barn vid skolor och 
dagisar. Det måste finnas en massa äldreboenden som ligger vid 
vägen. Dessutom blir antalet dementa i Sverige fler och fler. Jag 
har sett sådana skyltar i Skottland och de fungerar bra. 
Mats 

Källa: www.aftonbladet (5.8.2008)

4. Etik i vardagen

Er klass ska diskutera etiska frågor. Hur ska man bete sig mot 
varandra hemma och i skolan/på jobbet? Hur ska man behandla 
människor som kanske är annorlunda än du? Skriv ditt inlägg i 
skolans tidning.
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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.


