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Dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid Studentexamensnämndens bedöm‐
ning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
Nämnden kan utöver de exempelsvar som publiceras här även godkänna andra möjliga
uttryckssätt.
De kriterier utifrån vilka uppgifterna Ib och III bedöms finns beskrivna i Studentexamens‐
nämndens föreskrifter om provet i svenska som andraspråk.
http://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/sv_foreskrifter_
svenska_som_andra_sprk.pdf

I TEXTFÖRSTÅELSE
Ia Öppna frågor
a) Han och hans dykargrupp stod för mycket effektiva räddningsinsatser i Khao Lak under
tsunamikatastrofen. Miikkulainen tycker inte att han ska lyftas fram som en hjälte
eftersom det fanns många andra som också hjälpte under katastrofen.
b) De for bl.a. omkring och delade ut pengar till hjälpbehövande. De donerade också
pengar till skolbibliotek, köpte kopieringsapparater till fem skolor och skoluniformer till
en skola.
c) Myndigheterna agerade mycket långsamt och ineffektivt i förhållande till Miikkulainen
och hans dykargrupp. Medan Miikkulainens grupp snabbt samlade in och publicerade
namn på försvunna personer genom att utnyttja internets möjligheter lyckades
myndigheterna endast uppgradera några telefonlinjer.
d) Affärerna gick dåligt först, men publiciteten ledde till att många researrangörer ville
samarbeta med dem. Två år efter katastrofen hade affärerna börjat blomstra i området
och det öppnade också nya affärsmöjligheter för Miikkulainen och hans grupp.
e) Det blev så förfärligt mycket då, så han är trött på uppmärksamheten och minnena av
katastrofen. Nu har hans livssituation förändrats i och med att han fått en son. Han har
blivit mer medveten om olika slags faror, t.ex. i samband med vattensporter.

II PRODUKTIV LUCKUPPGIFT

1. fylld
2. i
3. luckras
4. ska/vill/förväntas/brukar
5. levande
6. vad
7. där
8. utformade
9. lyckats
10. scenens
11. inte
12. då/‐‐‐
13. mer(a) sansad
14. ner
15. hittas/hittar man
16. snabbtänkta
17. utan
18. mest
19. dess
20. får
21. vilket/något som
22. skrivna
23. i
24. njuta
25. sorgsna
26. bleknar
27. upp/fram
28. vilka
29. samma
30. om

