RUOTSI, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 27.9.2018
Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Kohtien 6, 7.4.–7.5. ja 15 arvostelussa käytetään ainoastaan pisteitystaulukossa mainittuja
pisteitä.
Koesuorituksia ei saa kopioida. Ne ovat salassa pidettäviä asiakirjoja.
Digitaalisen kokeen arvostelupalvelun ohjeet ovat lautakunnan verkkosivuilla osoitteessa:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/arvostelupalvelun-kayttoohje-opettajille

Tehtävän 19 arvioitavat piirteet on kuvattu kriteeritaulukossa, joka on ylioppilastutkintolautakunnan antamissa toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten kokeita koskevissa
määräyksissä.
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/sahkoiset_kielikokeet_maaraykset
_30.11.2017_fi.pdf
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Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt:
DEL I Hörförståelse
1. Spartips (15 p.)
1.1. Man har ständigt ett perfekt klädförråd
1.2. Man blir bättre förberedd för oväntade utgifter
1.3. Det är till nytta både individuellt och globalt
1.4. Avbeställa onödiga prenumerationer
1.5. Genom att köpa presenterna i förväg
2. Sommarens hetaste jobb (18 p.)
2.1. När Gustav hade jobbat en kort tid
2.2. De välkomnar honom med sympati och omsorg
2.3. Tilliten till sin egen arbetsgrupp
2.4. Att åskådarna trivs i hans sällskap under sändningen
2.5. Han har lämplig utbildning
2.6. Ta oxen vid hornen
3. Robotar (12 p.)
3.1. Forskarna vill studera växelverkan mellan människa och maskin
3.2. Enformiga arbeten i hushållen
3.3. Att uppmuntra barn till att syssla med teknik
3.4. Som en vilja att omforma världen

4. Musik (9 p.)
4.1. Han tycker att han har haft tur
4.2. De har spelat ihop under lång tid
4.3. Han ser arenaspelningarna som någonting övergående
5. Plast (12 p.)
5.1. Att plast utnyttjas i onödiga sammanhang
5.2. Den kan försvaga fertiliteten
5.3. Att effekten beror på kombinationen av olika ämnen
5.4.

6. Poliser (12 p.)
6.1. Heittäytymällä ojaan (2 p.); auto päätyi (tielle) samaan paikkaan, missä Caroline oli seissyt
(2 p.)
6.2. Pojan istumassa (pyörtyneen) isän/kuljettajan sylissä / ajamassa/ohjaamassa autoa (2 p.);
isä/kuljettaja oli tajuton/pyörtynyt / saanut sairauskohtauksen (2 p.)
6.3. Täydessä varustuksessa ollut poliisi juoksi hänet kiinni / pidätti hänet (2 p.); äiti tuli
noutamaan poliisiasemalta/aamuyöllä (jompikumpi mainittava) (2 p.)
7. Barnens Finland (video) (12 p.)
7.1. Det förekom ofta, och var ett måste
7.2. Småbarnsmammor som var fattiga
7.3. Allt färre unga super sig fulla nuförtiden
7.4. Mainitaan 2 seuraavista: Yksinäisyys, suorituspaineet, erilaisuutta ei hyväksytä (2 p./asia,
yhteensä 4 p.)
7.5. Ruumiillisesta henkiseksi / ruumiillinen kuritus oli yleistä 1980-luvulla, henkinen edelleen
(2 p.)
DEL II Läsförståelse
8. Hobbyer (4 p.)
8.1. Hobby B
8.2. Hobby D
8.3. Hobby E
8.4. Hobby H
9. Stolt tradition av slöjdande (8 p.)
9.1. Att eleverna ska lära sig skapa någonting själva
9.2. Den anses få långtgående ekonomiska följder
9.3. De som är dåligt insatta i hur verksamheten ser ut
9.4. Att man tar tillvara det som finns

10. Världens finaste olivolja (8 p.)
10.1. Kvalitet
10.2. Ursprung
10.3. Popularitet
10.4. Hållbarhet
11. Konsten att klaga (6 p.)
11.1. Att reagera först på slutresultatet
11.2. Att kunden ger företaget möjligheten att utveckla betjäningen
11.3. Bestämd ska man vara men inte otrevlig
12. Nyheter (3 p.)
12.1. Anledningen är en ökad invandring från länder som inte har folkbokföringsrutiner på
samma sätt som i Sverige. De ovannämnda datumen är vanliga påhittade födelsedatum i
dessa länder.
12.2. Enligt polisen har de hårda vindarna och snöovädret på platsen tvingat en helikopter från
Norge att tillfälligt återvända till sin bas.
12.3. Raketer som skjuts upp för skojs skull orsakar betydande kostnader för samhället. I värsta
fall kan en raket som avfyrats i onödan fördröja vården för någon som är i riktig nöd.
13. Tidningsartikel (8 p.)
13.1. D
13.2. C
13.3. B
13.4. A
14. Leif GW Persson (14 p.)
14.1. Han skulle ha sluppit grannar
14.2. Han vill tillföra brottsnyheterna något
14.3. De vill att han ska stödja dem
14.4. Man ska utgå från en enkel lösning
14.5. Till synes hederliga personer kan vara skurkar
15. Torsken frodas i rekordvarmt hav (24 p.)
15.1. veden lämpötilan (2 p.) nousu (2 p.)
15.2. (mm.) katkarapukannan kasvu (4 p.)
15.3. kalastuksen valvonta (4 p.)
15.4. Paljon ydinjätettä (2 p.) heitettiin mereen (2 p.)
15.5. Järjestön mukaan on liian myöhäistä ryhtyä toimenpiteisiin (2 p.); tutkijan mukaan ei ole
syytä huoleen (2 p.)
15.6. Turskaa ei saa kalastaa (Kattegatissa) (4 p.)

DEL III Strukturer och ordförråd
16. Den danska formgivningens pärla (14 p.)
16.1. det femstjärniga landmärket
16.2. fruktades
16.3. framstående
16.4. utmaningarna
16.5. mellan
16.6. till och med
16.7. designades
16.8. Under decenniernas lopp
16.9. består
16.10. till stor del
16.11. bevarats
16.12. ritats
16.13. är hotellet fortfarande
16.14. stämning
17. Standardrum på Radisson Blu Royal Hotel (5 p.)
17.1. släpper in
17.2. igen
17.3. tvungen
17.4. ergonomiskt
17.5. element
18. Erasmusstudier i Dublin (16 p.)
18.1. handlade om / var fråga om / gällde (2 p.)
18.2. I första hand / Först och främst / Framför allt (2 p.)
18.3. hjälpsamma (2 p.)
18.4. medvetna om (2 p.)
18.5. som modersmål (2 p.)
18.6. arrangerade utflykter (2 p.)
18.7. hyrde jag en bil / hyrde jag bil (2 p.)
18.8. utåtriktad (2 p.)

Produktiivisten vastausten käsikirjoitus:
RUOTSI, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtäminen, syksy 2018
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
6.1.
[Jag slängde mig i diket och då såg jag hur bilen voltade och hamnade på exakt samma plats där
jag hade stått.]
6.2.
[En fredagskväll ringde flera bilförare och sa att de sett ett barn sittande i knät på en man som satt
i förarsätet på en landrover. När vi äntligen hann ifatt bilen, gick det upp för oss att den styrdes av
en sexårig pojke. Hans pappa hade fått ett sjukdomsanfall och svimmat. Pojken klättrade då över
sätet och satte sig i sin pappas knä. Det modiga barnet räddade livet på sin familj.]
6.3.
[Det var till exempel inte särskilt smart av en 16-åring med en ölflaska i handen att skrika ”Polis,
polis, potatisgris” efter en polispatrull och sen springa i väg. Han blev fångad av en polis i full
utrustning. Hans mamma var dessutom tvungen att komma till polishuset för att hämta honom
klockan tre på natten. Det var säkert pinsamt för killen.]
7.4.
[Ensamhet och prestationstvång försvårar tillvaron. Att vara annorlunda tolereras inte alltid av
vänner och vuxenvärlden.]
7.5.
[Ännu på 1980-talet var aga tre gånger så allmänt. Psykisk aga, som oskälig utskällning och kritik,
är däremot fortfarande vanligt.]

Kokeen pisteitys:
Osioiden
määrä

Pisteitys

Enint.

1

5×

3/0 p.

15 p.

2

6×

3/0 p.

18 p.

3

4×

3/0 p.

12 p.

4

3×

3/0 p.

9 p.

5

4×

3/0 p.

12 p.

6

3×

4/2/0 p.

12 p.

7.1.–7.3.
7.4.
7.5.

3×
1x
1x

2/0 p.
4/2/0 p.
2/1/0 p.

6 p.
4 p.
2 p.

8

4×

1/0 p.

4 p.

9

4×

2/0 p.

8 p.

10

4×

2/0 p.

8 p.

11

3×

2/0 p.

6 p.

12

3×

1/0 p.

3 p.

13

4×

2/0 p.

8 p.

14.1.–14.3.
14.4.–14.5.

3×
2x

2/0 p.
4/0 p.

6 p.
8 p.

15

6×

4/2/0 p.

24 p.

16

14 x

1/0 p.

14 p.

17

5x

1/0 p.

5 p.

18

8x

2/0 p.

16 p.

19

1x

Max 99 p.

Tehtävä

12 p.

14 p.

Muuta arvostelussa huomioon otettavaa:
Kirjoitussuoritusten arvostelu
Virheet/ongelmakohdat alleviivataan aina. Jokaista alleviivausta ei tarvitse kommentoida
sanallisesti, mutta halutessaan mitä tahansa kohtaa voi tarkentaa kommenttikenttään.

