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I TEXTFÖRSTÅELSE
I a Öppna frågor
a) Kornas reaktioner syns i deras beteende, t.ex. i blicken. Korna tycker inte om att man
kommer för tidigt eller för sent på morgonen för att släppa ut dem. De vill också komma
snabbt in på eftermiddagen om det är kallare och/eller regnar på hösten.
b) Särdragen kommer till uttryck i hur Johanna Ullberg berättar om sina kor. Hon beskriver
korna som individer. Pops är lugn och sävlig och har svag benbyggnad. Pepperona vill alltid
bestämma och tycker om att umgås med Johannas döttrar. Nelly är störst och alla andra
kor har respekt för henne. Hon är ledare för flocken.
c) Johanna är tålmodig, har öga för hur korna mår och hon behandlar dem som individer. Hon
verkar trivas med sitt yrke. Hon har ett bra förhållande till djuren. Hon är engagerad. Hon
är erfaren och kunnig.
d) Vi dricker allt mindre mjölk i Finland nuförtiden jämfört med 1950-talet, även om vi
fortfarande dricker 130 kilo per man och år. Rent generellt har smörkonsumtionen sjunkit
sedan 1960-talet. Ostkonsumtionen har dock ökat. Konsumtionen av mjölkprodukter är
också beroende av vilken typ av mat som är trendig för tillfället.
e) Orsaken till att mjölken är tema är att finländarna dricker väldigt mycket mjölk.
Marthaförbundet uppmärksammar detta genom att fira den finlandssvenska matkulturens
dag, och förbundet har också gett ut en broschyr som delas ut gratis. Broschyren belyser
temat mjölk.

II PRODUKTIV LUCKUPPGIFT
1. högsta
2. kallar
3. välvalt/väl valt
4. sig
5. fågel
6. med
7. förstorade
8. inte
9. annat
10. upp
11. till
12. våra
13. vänja
14. levande
15. veva
16. fallen
17. vare
18. fördjupad
19. varandra
20. togs/har tagits
21. efter
22. så/detta
23. ställts
24. från
25. trådarna
26. anställda
27. inom
28. gång
29. åt
30. genom

