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LÄTTLÄSTA UPPGIFTER 
 

 

1) Kirsi som fotograf 
 

Flervalsfrågor 

1. a) Kieltenopettaja. 

2. b) Matkalla ulkomailla. 

3. b) Oppia tekniikkaa. 

4. c) Hän rakastaa sitä. 

5. a) Hän otti kuvia matkustellessaan. 

6. b) Kuvan rakenne, sommittelu. 

 

Öppna frågor 

1. Kirsi var på en resa till till Galápagosöarna och under den resan tog hon sina första naturbilder. På 

Galápagos träffade hon också en grupp naturfotografer som berättade om utbildningen. 

2. Hon började utbildningen vid Axxell från noll i april 2011. Den var en unik treårig utbildning i 

naturfotografering. 

3. Hon älskar nordiska landskap, arktisk natur och speciellt Island. 

4. Att betraktaren ska känna att hen nästan kan kliva in i Kirsis bilder, att bilderna ger ett tredimensionellt 

uttryck. 

Ord 

b) Adjektiv: treårig, svårt, ivrig, visuella, overkliga, drömlika, lyckad, viktig, rätta, böljande, svarta, spetsiga, 

intressant, tredimensionella, klar, högra, nedre gulbruna, vita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Vatten som tema 
 

Flervalsfrågor 

1. b) Vedellä voi olla kolme olomuotoa. 

2. a) Vesi on välttämätöntä elämälle. b) Vesi on aina kiehtonut taiteilijoita. 

3. c) Kylmänä talvipäivänä. 

4. c) Viheralue. 

5. b) Pitkä valotusaika. 

6. c) Hän ei ole vielä kokeillut sitä. 

Öppna frågor 

1. Vädret var kallt och havet var öppet, och då bildas det sjörök. Dessutom vad det soligt. 

2. T.ex: Vatten finns i flera olika tillstånd. Ljusets samverkan med vatten och speglingar i vatten erbjuder 

många möjligheter. Man kan experimentera med olika slutartider och filter när man fotograferar forsar och 

vattenfall. Undervattensfotografering öppnar helt nya världar. 

Ord 

b) Verb: är, finns, har inspirerat, ger, bor, fotograferar, dras, tog, åkte, visste, fånga, kallas, hör, rör sig, 

avdunstar, ryker, kommer, glömma, få, tycker om, ser, tolka, skapa, lärde mig, bildar, experimentera, prova, 

dykt 

 

 

 

3) Grönland 
 

Flervalsfrågor 

1. a) Jäävuoria. c) Valaita. 

2. c) Sisämaassa. 

3. b) He tuottivat yhteisen valokuvanäyttelyn. 

4. a) Hän käytti pitkää valotusaikaa. 

Öppna frågor 

Vackra landskap och fantastisk natur, bl.a. flytande isberg, myskoxar och frustande valar, glaciärer, 

färggranna växter, polarharar och myskoxar, stormfåglar, trutar, knölvalar. 

Ord 

b) flytande isberg, myskoxar, valar, glaciärkanten, inlandet, växter, polarharar, kustområdet, stormfåglar, 

trutar, knölvalar, isbergen, vattnet 

 

 



4) Island 
 

Flervalsfrågor 

1. b) Kolme päivää. 

2. a) Myrskyisä. 

3. b) Meri aaltoili voimakkaasti. 

Öppna frågor 

Det mjuka men mäktiga vattnet bildar en spännande kontrast mot isblocken. Det är väldigt dramatiskt 

och ger en känsla av fara. 

Ord 

b) T.ex: isblock, vågor, (det hade) regnat, bortsköljda av vågorna, isklumpar, isberg, vattnet 

 

 

 

5) Norge  
 

Flervalsfrågor 

1. b) Perinteinen mökki. 

2. c) Myrsky. 

3. a) Rannalla. 

Öppna frågor 

1. Sandstränderna är fascinerande. De förändras hela tiden på grund av tidvattnet. 

2. T.ex: Vattnet skapar en labyrint på sin väg mot havet. Betraktarens blick sugs in i bilden 

tack vare kraftiga linjer i strandvattnet. Det mörka berget har en motvikt i den mörka tången i förgrunden. 

Ord 

b) Vi hade otur med vädret, stormen härjade kraftigt, moln och varierande väder, det stormade så våldsamt 

 

 

 

 

 

 

 



6) Sverige 
 

Flervalsfrågor 

1. b) Keväällä. 

2. c) Jäätiköt. 

3. b) Mahtavaksi. 

4. a) Värit. 

Öppna frågor 

Hennes favoritmotiv är berg, klippor och stenar i naturen.  

Ord 

b) berg, klippor, stenar, berggrunden, vattenpölen 

 

 

7) Finland 
 

Flervalsfrågor 

1. b) Sääolosuhteet suosivat heitä. 

2. a) Luonnosta löytää vastakohtia. 

3. b) Luomaan kolmiulotteisen vaikutelman. 

4. c) Rantaviivasta. 

Öppna frågor 

Is och snö skapar ett monotont vit landskap och himlen bjuder på vackra färger. 

 

 

 

 

 

 

  



AVANCERADE UPPGIFTER 
 

1) Kirsi som fotograf 
 

Flervalsfrågor 

1. a) Kieltenopettaja 

2. b) Matkalla ulkomailla. 

3. b) Oppia tekniikkaa. 

4. c) Rakastaa sitä. 

5. c) Hän on löytänyt oman tyylinsä. 

6. a) Sommitelma. 

 

Öppna frågor 

1. Kirsi var på en resa till till Galápagosöarna och under den resan tog hon sina första naturbilder. På 

Galápagos träffade hon också en grupp naturfotografer som berättade om utbildningen. 

2.  Hon började utbildningen vid Axxell från noll i april 2011. Den var en treårig unik utbildning i 

naturfotografering. 

3.  Hon älskar nordiska landskap, arktisk natur. Island är hennes favorit på grund av naturens otroliga 

variation.  

4. Hon jobbar med visuella element: form, färg, rörelse och linje. Hon försöker skapa overkliga och drömlika 

landskap som ger ett tredimensionellt intryck. 

 

Ord 

b) Adjektiv: unik, treårig, nordisk, arktisk, fantastisk, otrolig, hisnande, visuell, overklig, drömlik, 

tredimensionell, lyckad, rätt, svart, spetsig, intressant, stark, klar, gulbrun, vit, mörk 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Vatten som tema 

Flervalsfrågor 

1. b) Pohjanmaalla 

2. a) Kaikki elämä on riippuvaista vedestä. b) Vesi on aina kiehtonut taiteilijoita. 

3. c) Kylmänä talvipäivänä. 

4. c) Viheralue. 

5. b) Pitkä valotusaika. 

6. c) Hän ei ole vielä kokeillut sitä. 

Öppna frågor 

1. Kirsi växte upp på Österbotten. Hon tillbringade mycket tid i Karleby och Åbo på somrarna. Hon tyckte 

mera om närheten till havet än om det österbottniska platta landskapet. 

2. Vädret var kallt och havet var öppet, och då bildas det sjörök. Dessutom vad det soligt. 

3. Hon tycker om att dyka, och hon vill själv se den okända världen under havsytan. 

4. T.ex: Vatten finns i flera olika tillstånd. Ljusets samverkan med vatten och speglingar i vatten erbjuder 

många möjligheter. Man kan experimentera med olika slutartider och filter när man fotograferar forsar och 

vattenfall. Undervattensfotografering öppnar helt nya världar. 

Ord 

b) Verb: är, tillbringade, tilltalades, vistades, tyckte om, fanns, finns, har inspirerat, uppfattas, erbjuder, bor, 

dras, försöker, tog, åkte, visste, fånga, hör, bildas, rör sig, mättar, ryker, gav, få, fotografera, vet, ser, tolka, 

lärde mig, använda, begränsa, bidra, experimentera, prova, har dykt, har deltagit, ta del av 

 

3) Grönland  

Flervalsfrågor 

1. a) Grönlannin länsirannikolla 

2. b) Alue oli asumaton. 

3. b) Kylmä ilmasto teki elämisen vaikeaksi.  

4. c) Sisämaassa. 

5. a) Jäävuoria. b) Myskihärkiä. c) Valaita. 

6. b) He tuottivat yhteisen valokuvanäyttelyn. 

Öppna frågor 

1. De hittade intressanta produkter som blev den huvudsakliga exporten och inkomstkällan för de 

grönländska bosättarna som handlade med européerna.  

2. Under en period användes bukten fredligt av de båda grupperna men senare dokument visar på 

oroligheter på båda sidor. 

Ord 

b) Till exempel: ett vattenområde, (väst)kust, valrossarnas elfenben, sälarnas päls, valar, isberg, myskoxar, 

glaciärer, växter, polarharar, stormfåglar, trutar, knölvalar, vatten, is, isflak 



4) Island 
 

Flervalsfrågor 

1. b) Euroopan suurin jäätikkö 

2. c) Vatnajökullin eteläpuolella. 

3. b) Moottorikelkalla. c) Maastoautolla. 

4. a) Myrskyisä. 

Öppna frågor 

1. Det är ett geologiskt aktivt område med Europas största glaciär Vatnajökull och Islands största issjö 

Jökulsárlón.  

2. Det mjuka men mäktiga vattnet bildar en spännande kontrast mot isblocken. Hon kunde experimentera 

mycket med olika slutartider. 

Ord 

b) T.ex: glaciär, issjö, lagun, isblock, böljande, vågor, regna, bortsköljd, isklump, isberg 

 

 

5) Norge 
 

Flervalsfrågor 

1. b) Sijaintiin nähden leuto. 

2. c) Metsästämällä. 

3. c) Myrsky. 

4. b) Perinteinen mökki. 

Öppna frågor. 

1. Lofoten har ett betydligt mildare klimat än andra delar av världen på samma breddgrad. Kustklimatet på 

Lofoten gör att vintrarna blir milda och somrarna förhållandevis svala. 

2. Området hade goda livsbetingelser. Hela Lofoten var vid den tiden täckt av stora tall- och björkskogar. 

Här fanns hjort, björn, vildren, lo och bäver, och havet var fullt av fisk, säl och val. 

3. Sandstränderna är fascinerande, de förändras hela tiden på grund av tidvattnet. Ofta får man det bästa 

resultatet när vågorna är på väg tillbaka. 

Ord 

b) T.ex.: Golfströmmen, mildare klimat, kustklimatet, vintrarna blir milda, somrarna svala, vi hade otur med 

vädret, moln och varierande väder, stormade så våldsamt, stormen härjade krafigt 

 

 



6) Sverige 
 

Flervalsfrågor 

1. b) Se erotti niemimaan mantereesta kokonaan. 

2. c) Kallioista. 

3. c) Keväällä. 

4. c) Jäätiköt. 

5. a) Värit. 

Öppna frågor. 

Hennes favoritmotiv är berg, klippor och stenar i naturen, och Ramsvikslandet kallas “Klippornas rike”. 

Inlandsisarnas framfart över berggrunden i Ramsvikslandet har skapat ett intressant landskap med 

spännande linjer och former. 

Ord 

b) T.ex: halvön, fastlandet, kustlinjen, ”Klippornas rike”, den röda bohusgraniten, bergarter, glaciala 

skulpturer, rundhällar, jättegrytor, isräfflor, stenar, berggrunden, vattenpölen 

 

 

 

7) Finland 
 

Flervalsfrågor 

1. b) Se vuokrattiin sodan jälkeen Neuvostoliitolle. 

2. c) Luonnonsuojelualue. 

3. b) Sääolosuhteet suosivat heitä. 

4. a) Luonnosta löytää vastakohtia. 

5. b) Luomaan kolmiulotteisen vaikutelman. 

6. c) Rantaviivasta. 

Öppna frågor 

1. Motståndarna: anser att nationalparken skulle locka så mycket besökare att den genuina naturen snabbt 

förstörs, är arga eftersom nationalparken skulle innebära vissa begränsningar för jakt och fiske. 

 

Förespråkarna: betonar att antalet besökare redan nu ökar från år till år vilket gör allt tydligare spår i den 

ömtåliga miljön. Man kan inte stänga vägar och farleder till området för att stoppa besökare vid gränserna. 

Nationalparken skulle ge effektiva verktyg för att styra besökartrafiken. Vandringsleder, infopunkter, 

lägerplatser, bryggor o.s.v. leder folk till lämpliga områden. 

 

3. Is och snö skapar ett monotont vit landskap och himlen bjuder på vackra färger. 


