
 

Hälsningar och en begäran till föreningarna och lärarna från examens- och 

skolningsförnyelseprojektet 
 

 Projektet startade 27.4.2019 med en Kick-off tillställning. Arbetet fortsatte efter 

sommarpausen, med en mellangranskning 28.9 som genomfördes som videokonferens mellan 

mötesplatserna i Helsingfors och Tammerfors och där arbetsgruppernas verk granskades. 

 

 19.10 ordandes ett lärarauktoriseringstillfälle i Åbo och i samband med det fortsatte 

projektet med att be deltagarna om förslag till nya modellers examensfrågor för användning i 

samband med en ny modells skärgårdsexamen. 

  

 Som fortsättning till detta ber vi nu av er, alla medlemsföreningar och lärare, om hjälp 

med examensfrågor som bottnar sig på flervalsuppgifter med svarsalternativ. 

Examen av nyare modell skall testköras under vinterns gång, vid passligt sammanhang och avsikten 

är att det tas i bruk i samband med skärgårdsexamen våren 2021. 

  

 Vi ber er skicka frågorna via e-post till: jyri.jalas@suomennavigaatioliitto.com senast 

8.12.2019. 

 För att underlätta arbetet och för att ni skall slippa hitta på hjulet på nytt, har vi bifogat ett 

par frågemodeller till det här brevet och som kan användas som modell för frågorna. 

 Andra alternativa layoutmodeller kan naturligtvis också föreslås. 

 Förstås hoppas vi att frågorna med svarsalternativen är konstruerade med tanke och därmed 

färdiga för användning. 

 Till vår begäran hör dessutom en önskan om att var och en gör minst 1 (en) fråga med 

svarsalternativ, från varje stycke enligt den nya skärgårdsbokens (den finns tyvärr än så 

länge bara på finska) disposition. Man kan också föreslå frågans svårighetsgrad genom 

poängtalet som kan erhållas med rätt svar. 

 Jordens gradnät och sjökort, sjökortsymboler och användning av koordinater. 

 Distans, kurs och fart samt tid. 

 Kompasslära, missvisning, kursberäkningar och deviation. 

 Positionsbestämning. 

 Sjömärken 

 Ruttplanering och navigering samt landskapsnavigering. 

 Elektroniska navigationsinstrument, ekolod, logg, plotter, AIS. 

 Säkerhet och miljö, gott sjömanskap och sjövett, nödsituationer, miljö och båtliv. 

 Båttrafikens regler (med beaktande av den nya sjötrafiklagen som träder i kraft 

1.6.2020). 

 

 

Det har i flera olika sammanhang kommit fram att man i examen borde utöka tyngdpunkten av 

speciellt ruttplanering, landskapsnavigerings möjligheter, sjökortsarbete, användning av 

elektroniska navigationsinstrument och gott sjömanskap och sjövett vid sidan om sjötrafikens 

regler. 

 

På examensförnyelseprojektets vägnar 

Jyri 
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Modeller till flervalsfrågor; 
 

 

 

 

I frågan ingår också att 

sjökortsarbetet är rätt gjort samt 

att kompassbäringarna har rättats 

till rättvisande bäringar. 

 

Du pejlar med handpejlkomapassen 

känningsbåken Norrbådan i kompassbäring 

083° och havsfyren Norrudd i kompassbäring 

148°. Din position är 

a) 63°55,7’N, 025°38,3’E 

b) 63°55,4’N, 025°38,0’E 

c) 63°56,2’N, 025°38,7’E 

d) 63°55,5’N, 025°39,6’E 

Vilka två av de följande påståenden 1-4 är rätt: 

1. Punktmärket lämnas till höger 

2. Punktmärket lämnas från vilket hålls som hällst.  

3. Punktmärkets färgsättning är rödvit och den är försedd 

med vit reflex upptill och röd reflex nertill. 

Turvavesimerkki on väriltään punavalkoinen ja siinä 

on ylhäällä valkoinen heijastin ja alhaalla punainen 

4. Punktmärkets färgsättning är rödvit och dess 

fyrkarakter är fem korta och en extra kort blixtsken  

a) 1 och 3 

b) 2 och 4 

c) 2 och 3 

d) 1 och 4 


