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Svenska som andraspråk och litteratur 24.9.2021

Slutgiltiga beskrivningar av goda svar 11.11.2021 

Grunderna enligt vilka bedömningen gjorts framkommer i de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar. 

Uppgiften om hur bedömningsgrunderna tillämpats på examinandens provprestation utgörs av de poäng 

som examinanden fått för sin provprestation, de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar och de föreskrifter 

gällande bedömningen som nämnden gett i sina föreskrifter och anvisningar. De slutgiltiga beskrivningarna 

av goda svar innehåller och beskriver inte nödvändigtvis alla godkända svarsalternativ eller alla godkända 

detaljer i ett godkänt svar. Eventuella bedömningsmarkeringar i provprestationerna anses vara jämställbara 

med anteckningar och sålunda ger de, eller avsaknaden av markeringar, inte direkta uppgifter om hur 

bedömningsgrunderna tillämpats på provprestationen.

Fulla poäng kan endast ges för ett svar som inte innehåller felaktig information.

Provprestationerna får inte kopieras. De är sekretessbelagda dokument. 

Anvisningarna om bedömningstjänsten för det elektroniska provet är åtkomliga på nämndens webbplats via 

länken: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/bedomningstjanstens-anvisningar-for-larare

De kriterier utifrån vilka uppgifterna 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.4, 4, 5 och 6 bedöms finns beskrivna i 

Studentexamensnämndens föreskrifter om provet i svenska som andraspråk. 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/
foreskrifter_svenska_eller_finska_som_andrasprak.pdf

Problematiska ställen stryks under. Man behöver inte kommentera varje understrykning i ord, men i 

kommentarsfältet kan man om man vill kan kommentera vilket ställe som helst.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/bedomningstjanstens-anvisningar-for-larare
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Del 1: Hörförståelse (50 p.)

1. Konstnärernas Hvitträsk (17 p.) 

1.1. Hur beskrivs Kasper Strömmans förhållande till stugor? (2 p.) (flervalssvar)

• Han vill lära sig mer om stugor. (2 p.)

1.2. Hur uppstod Hvitträsk? (5 p.) (textsvar)

• Tre konstnärer flyttade ut till platsen och började skapa Hvitträsk. De tre konstnärerna hittade 

platsen när de planerade ett annat hus vid samma sjö. De fick köpa mark vid sjön, och så lät de 

bygga varsitt hus. De hade en gemensam byggnad som var deras ateljé. De tre konstnärerna var 

arkitekter och ritade själva sina byggnader. 

1.3. Varför var det populärt bland konstnärer att flytta till landsbygden i början av 1900-talet? (5 p.) 

(textsvar)

• Man ville ha lugn och ro och komma/hitta tillbaka till sina rötter. Naturen fungerade som inspira-

tionskälla för framför allt konstnärer, som t.ex. Axel Gallen-Kallela. Man ville bo i naturen, nära skog 

och vatten, och ha en fin utsikt. 

1.4. Hur var stämningen bland konstnärerna på Hvitträsk? (5 p.) (textsvar)

• Stämningen var bra, även om det förekom sådant som kunde ha lett till en eventuell konflikt. 

Saarinen blev nämligen kär i Gesellius syster och Gesellius blev kär i Saarinens första hustru. 

Kvinnorna bytte hus och paren gifte om sig samma vecka. Allt fungerade ändå bra och det blev inga 

konflikter.

2. Kartor i det moderna samhället (19 p.) 

2.1. Vad är typiskt för gamla kartor, och varför går de inte att använda i dagens värld? (5 p.) (textsvar)

• Förr var kartan unik, den var ritad för hand eller så fanns endast få exemplar av den. Den visade hur 

världen såg ut, men också var gränser mellan områden gick och var mittpunkten fanns. De gamla 

kartorna är oanvändbara för att gränser har flyttats, och länder upphört att existera. 

2.2. Vad utmärker moderna kartor? (2 p.) (flervalssvar)

• De ger mångsidig information. (2 p.)
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2.3. Hur blev Pär Lindström intresserad av kartor och varför fascinerar de honom? (5 p.) (textsvar)

• När han var åtta år gammal köpte han Tolkiens Sagan om ringen i London. Han var mest intresserad 

av kartorna i boken, det var de som berättade historien för honom. Det var en mycket stark 

upplevelse han fick, och så uppstod hans idé till det påhittade landet Etrakien. Han är fascinerad av 

att bygga upp världar med sina kartor.

2.4. Hur skapar man en trovärdig karta över en fantasivärld? (2 p.) (flervalssvar)

• Man kombinerar delar av riktiga kartor. (2 p.)

2.5. Varför behövs både laserscanning och lantmätare för att skapa en bra karta i dagens värld? (5 p.) 

(textsvar)

• Laserscanning har fördelen att det är effektivt när gäller att ta fram kartdata. Med detta verktyg får 

man information om t.ex. hur och om det finns bebyggelse, mängden skog på området, och man 

kan skapa 3D-modeller av detaljrika områden. Lantmätaren, som mäter data som höjd och avstånd 

på plats för att kolla om kartorna motsvarar verkligheten, behövs fortfarande för att man ska kunna 

vara säker på att informationen är korrekt.

3. Boom för kylapparater (14 p.) 

3.1. Varför köper folk kylapparater enligt inslaget och varför är det problematiskt? (5 p.) (textsvar)

• Man köper kylapparater för att kyla ner luften inomhus och för att de har blivit statussymboler. Det 

problematiska med kylapparaterna är att de har blivit ett av de främsta miljöhoten och försäljningen 

har stigit enormt och fortsätter att stiga.

3.2. Luftkonditioneringen är viktig, men i vilken ordning skaffar man andra grejer? (2 p.) (flervalssvar)

• Först fordon, sedan smarttelefon och kylskåp (2 p.)

3.3. Vilken är den huvudsakliga orsaken till att man har luftkonditionering? (2 p.) (flervalssvar)

• För att må bättre (2 p.)

3.4. Hur har coronapandemin inverkat på elförbrukningen? Nämn tre saker. (5 p.) (textsvar)

• Elförbrukningen har minskat.

• Det finns massor med el men folk har inte råd att driva sina kylapparater eftersom de har förlorat 

sina inkomster/sina jobb.

• Köpcentren har inte heller råd att kyla ner lokalerna lika mycket/i samma utsträckning som tidigare.
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Del 2: Läskompetens (50 p.)

4. Hemligheten bakom ett långt liv (50 p.) 

4.1. Varför jämförs ögruppen Okinawa med mytens Shangri-La i artikeln? (10 p.) (textsvar)

• Ögruppen Okinawa jämförs med mytens Shangri-La i början av artikeln. Via jämförelsen betonas tre 

aspekter, av vilka två är: Okinawa är en plats där människor lever länge, och Okinawa har 

egenskaper som man brukar förknippa med föreställningar av paradiset (det är mycket vackert, det 

är fridfullt osv.). Den tredje aspekten handlar om att bilden av paradiset är hotad genom kontakten 

med omvärlden. Det står ”Men nu har någonting hänt”. I artikeln framgår det att invånarnas 

levnadsvanor håller på att försämras genom skadliga influenser på till exempel matvanorna. 

4.2. Vad var det som fick Makoto Suzuki att bli intresserad av befolkningen på Okinawa på 1970-talet, och 

vad är speciellt med forskningsprojektet? (10 p.) (textsvar)

• Makoto Suzukis intresse för befolkningen på Okinawa fick sin början av mötet med hans första 

patient som var ovanligt pigg och frisk för att vara över hundra år gammal. Efter det mötte han flera 

liknande personer och insåg också via statistiken att det fanns ovanligt många personer som var 

över hundra år på Okinawa. Det speciella med projektet är bland annat att det pågått så länge 

(”världens mest långlivade forskningsprojekt om hundraåringar”). 

4.3. Hur beskrivs omvärldens inverkan på Okinawabornas levnadsvanor i artikeln? (10 p.) (textsvar)

• Omvärldens inverkan på Okinawabornas levnadsvanor beskrivs genomgående mycket negativt. Från 

omvärlden ”strömmar både nya varor och nya vanor”. Det nämns bland annat att de unga börjat 

använda alltför mycket mobiltelefoner och teve, och äta hamburgare, röka och dricka öl. Detta har 

bland annat lett till en ökning av olika slags livsstilssjukdomar, som i sin tur lett till att 

medellivslängden (framför allt för män) håller på att sjunka.  

4.4. Enligt artikeln är maten och matvanorna på Okinawa hälsosamma. Varför? Nämn tre saker. (10 p.) 

(textsvar)

• I matportionerna är de olika ingredienserna i balans med varandra. Maten innehåller också 

hälsosamma näringsämnen (flavonoider, antioxidanter, lite animaliskt fett). Man äter ofta 

vegetariskt. Beträffande matvanorna brukar Okinawaborna inte äta sig proppmätta, vilket ger en 

känsla välbefinnande.
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4.5. Vilken betydelse har den sociala gemenskapen och andligheten för ett långt liv, enligt artikeln? (10 p.) 

(textsvar)

• Den sociala gemenskapen spelar en mycket stor roll i Okinawabornas vardag, och den förknippas 

med orsakerna till den långa livslängden. Invånarna umgås med varandra, hjälper varandra och bryr 

sig om varandra, i synnerhet då någon har mött motgångar. Det är enligt artikeln oklart om 

andligheten påverkar livslängden, den förknippas inte direkt med orsakerna bakom välmående och 

långt liv. 

Del 3: Skrivkompetens (129 p.)

5. Kort skrivuppgift: Bilden av Finland (30 p.) 

Mejlet bedöms med hjälp av bedömningskriterierna för den korta skrivuppgiften i föreskrifterna för provet i 

svenska som andraspråk och följande uppgiftsspecifika beskrivning av ett gott svar:

I den korta skrivuppgiften förväntas examinanden skriva ett mejl till en vän som bor i ett annat land. 

Uppgiften är materialbaserad och förutsätter att materialet kommenteras i meddelandet. 

Mejlet ska innehålla 500–800 tecken. Ett mejl som avviker från det rekommenderade teckenantalet medför 

inte poängavdrag. 

En god text kan t.ex. kännetecknas av följande egenskaper:  

 Texten är tydligt förankrad i videoklippet. 

 Texten kommenterar antingen hela klippet eller tre saker som nämns i det. 

 Texten är tydligt anpassad till sammanhanget (innehållet i videoklippet, stilen i/format för ett mejl)

 Texten är tydligt riktad till en mottagare och innehåller lämpliga hälsningsfraser.

 Texten innehåller iakttagelser, en egen åsikt och övertygande motiveringar. 

 Texten får gärna uppvisa tecken på kritisk läsförmåga. 

6. Uppsats (99 p.)

6.1. Uppsats (99 p.) (textsvar)

6.2. Uppsats (99 p.) (textsvar)

6.3. Uppsats (99 p.) (textsvar)

6.4. Uppsats (99 p.) (textsvar)

6.5. Uppsats (99 p.) (textsvar)

6.6. Uppsats (99 p.) (textsvar)

6.7. Uppsats (99 p.) (textsvar)
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6.8. Uppsats (99 p.) (textsvar)
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