
 kurs 5 
Testitehtävät
1 Lyckliga Danmark?
1 
Suomenna.

 1. Förklaringen till danskarnas lycka är att de inte stressar i onödan.

 2. Jag ville ta reda på varför danskarna sägs vara allra lyckligast.

 3. När man mäter livskvalitet ligger de nordiska länderna ofta i topp.

 4. I Danmark tenderar man att värdesätta det mjuka i livet.

 5. Jag tycker att alla människor är lika mycket värda.

2 
Yhdistä. 

 1.  väcka II 

 2.  bestämma II sig för att göra ngt 

 3.  bli IV förvånad 

 4.  ta IV reda på  

 5.  uppskatta I 

 6.  utforska I 

 7.  favorisera I 

a. suosia

b. arvostaa

c. hämmästyä

d. herättää

e. päättää tehdä jtak

f. selvittää

g. tutkia

3 
Täydennä.

 1. När man mäter livskvalitet,       de nordiska länderna ofta       .

 2. Jag ville           varför det är så.

 3. I Danmark ska allt vara         .

 4. Man kan få det svårt om man            i den danska modellen.

 5. I Danmark tycker man om att vara                   .

 6. Jag gillar att danskarna                        .

 1. ovat kärjessä

 2. selvittää

 3. sopivaa

 4. ei sovi (sisään)

 5. yhdessä läheistensä  
kanssa

 6. eivät stressaa turhaan



2 Världen börjar i Norden!
1 
Yhdistä.

 1. överraskande 

 2. berömd 

 3. svår 

 4. krävande 

 5. enorm 

 6. nordisk 

 7. allmän 

2
Suomenna alleviivattu kohta.

 1.  I början var det överraskande svårt att förstå språket.

 2.  Plötsligt fick jag mejl om att jag hade blivit antagen.

 3.  Universitetet är berömt för sin höga standard.

 4.  Man måste alltid ha fötterna på jorden.

 5.  Många kändisar har ögonen på vad vi gör i skolan.

 6.  Jag var inneboende hos en familj när jag började studera. 

3 
Valitse oikea vaihtoehto.

 1.  När du har tagit studenten / utbildningen är det väldigt lätt att ansöka om studieplats.

 2.  Det kommer tusentals studenter till Uppsala varje höst och därför är det svårt att hitta uppmärksamhet / 
boende.

 3.  Man skulle skicka in sina betyg / möjligheter och dessutom gå på intervju.

 4.  Studerande på textilhögskolan skapar nya arbetsprov / trender.

 5.  Jag har fått fina jobberbjudanden / kändisar, vilket känns fantastiskt.

 6.  Just nu känns det viktigt att fortsätta studera / hända.

 7.  Jag fortsätter / uppskattar de fantastiska möjligheter vi får på skolan.

 8.  Efter studierna måste jag göra allmän tjänstgöring / synlighet som läkare.

a. valtava

b. pohjoismainen

c. yllättävä

d. yleinen

e. kuuluisa

f. vaikea

g. vaativa



 Fortsatta studier
1 
Yhdistä.

 1.  ett utbildningsprogram 

 2.  en föreläsning 

 3.  ett studielån 

 4.  en studerande 

 5.  ett huvudämne 

 6.  ett inträdesprov 

 7.  en examen 

 8.  ett läsår 

 9.  en fakultet 

 10.  en studiepoäng 

2 
Käännä.

 1.  Aion hakea korkeakouluun.

 2.  Aion käydä valmennuskurssin.

 3.  Aion pitää välivuoden, jos en pääse sisälle.

 4.  Moni ylioppilas saa opiskelupaikan.

 5.  Haluan kouluttautua toimittajaksi.

a. tiedekunta

b. luento

c. koulutusohjelma

d. opintopiste

e. lukuvuosi

f. pääaine

g. tutkinto

h. pääsykoe

i. opiskelija

j. opintolaina



3 Ta det lugnt och våga prova!
1
Suomenna.

 1.  Arbetslivet är i ständig förändring.

 2.  All arbetserfarenhet är guld värd.

 3.  Det är viktigt att prova på olika yrken.

 4.  På jobbet lär man sig ta ansvar och samarbeta.

 5.  De nätverk man skapar i unga år kan ge arbete i framtiden.

2
Yhdistä.

 1.  klara I av ngt 

 2.  lita I på ngn 

 3.  märka II 

 4.  oroa I sig 

 5.  prova I 

 6.  skapa I 

 7.  söka II 

 8.  värdesätta IV 

a. kokeilla

b. huomata

c. luottaa jhk

d. selvitä jstak

e. arvostaa

f. luoda

g. olla huolissaan

h. etsiä

3
Täydennä.

Lotta var lyckligt lottad för hon fick sommarjobba  i Sverige hela sommaren. Hon jobbade 

1.                          i en liten affär. Jobbet var 

väldigt 2.                      och hon  3.         

                    också. Och det viktigaste var att hon fick

bra  4.                     kundbetjäning. Lotta tyckte också

att det var trevligt att lära känna andra nordbor och umgås med dem på fritiden. 

Hon  5.                   att det finns några skillnader mellan oss 

nordbor men vi  6.                       . Lotta kan nu tala

svenska mycket bättre än tidigare och hon tycker att det är  7.            

                . Goda språkkunskaper kan ge jobb och många  

8.                      senare i livet.

 1.  myyjänä

 2.  opettavainen

 3.  oppi paljon  
itsestään

 4.  kokemus + prep.  

 5.  huomasi

 6.  on myös paljon  
yhteistä

 7.  suuri etu 

 8.  mahdollisuus



 Arbetslivet
1 
Suomenna alleviivattu kohta.

 1. Företagen anställer gärna unga och språkkunniga människor.

 2. Många studerande extraknäcker vid sidan av sina studier.

 3. Höga inkomster är inte det viktigaste med jobbet.

 4. I framtiden ska man vara beredd att byta yrke flera gånger.

 5. Jag fick bra betalt på mitt sommarjobb.

 6. Firman avskedade 20 personer.

2 
Täydennä.

 1. Många             rekryterar framtida anställda redan under deras studietid. 
 työnantaja

 2. Många                  genast då de börjar studera. 
 hakevat työtä

 3. De vill skaffa sig mångsidig               . 
 työkokemus

 4. Dessutom är det viktigt för dem att                egna pengar. 
 ansaita

 5. Det är värdefullt att kunna visa att man                i olika branscher. 
 on työskennellyt

 6. Det visar att man kan ta emot olika                . 
 työtehtävä

 7. Då har man bättre chanser att                  .  
 saada töitä

 8. Man behöver inte heller vara så rädd för att                 i framtiden.   
 jäädä työttömäksi



4 Chef över ditt eget liv
1
Suomenna.

 1. En företagare ansvarar själv för sin inkomst .

 2. Som ung företagare behöver man all trovärdighet.

 3. Man måste vara medveten om sina svagheter.

 4. Det gäller att be om råd ifall det behövs.

 5. Man kan strunta i att jobba en dag om man vill.

 6. Men man måste se till att saker och ting verkligen blir gjorda.

2 
Valitse oikea vaihtoehto.

 1.  Som företagare måste man hända / komma ihåg / längta att man själv är sin egen chef.

 2.  Företagaren bestämmer / delegerar / innebär själv sina arbetstider och tar alla risker.

 3.  Därför behöver / kännas / gäller det att vara disciplinerad.

 4.  Företagaren ser till / loser / ansvarar också själv för sina inkomster.

 5.  En företagare måste minnas att man inte behöver passa / sköta / visa allt själv.

 6.  Man ska grunda / anställa / be om hjälp ifall det behövs.

 Nätet och sociala medier
1
Yhdistä.

 1.  en prenumerant 

 2.  vara uppkopplad 

 3.  en användare 

 4.  ha tillgång till nätet 

 5.  ett inlägg 

 6.  skärmtid 

 7.  en nyhet 

 8.  dela 

 9.  ett meddelande 

 10.  vara beroende av nätet 

a. ilmoitus, viesti

b. ruutuaika

c. tilaaja

d. olla riippuvainen netistä

e. postaus, kannanotto

f. olla netti käytettävissä

g. uutinen

h. olla nettiyhteydessä

i. käyttäjä

j. jakaa



2
Täydennä.

 1.  Hur många timmar per ag                  ? 
 olet puhelimella

 2.  Är det viktigt för dig att                   ? 
 pitää itsesi ajan tasalla

 3.  Är det ens möjligt att räkna hur många gånger per dag               ? 
 menet nettiin

 4.  Är du                           ? 
 riippuvainen sosiaalisesta mediasta

 5.            du              varje dag? 
 laitatko  kuvia nettiin

 6.            du allt med dina vänner? 
 jaatko

 7.  Hur ofta skriver du               ? 
 postaus, kannanotto

 8.  Brukar du kommentera andras                ? 
 päivityksiä

 9.  Vilka             använder du mest? 
 sovellus

 10.  Har du många               på Instagram? 
 seuraaja

5 Framtidens jobb – osäkert men spännande!
1
Suomenna.

 1.  I och med robotiseringen kommer allt fler att ha kortare arbetskontrakt.

 2.  Fasta anställningar med månadslön försvinner och man kommer att ha flera olika yrken under sin livstid.

 3.  Det är framför allt kompetens som framtidens arbetsgivare kommer att uppskatta.

 4.  När man söker jobb är det en stor fördel om man kan säga att man har jobbat med försäljning.

 5.  Det är bara att acceptera att  våra karriärer kommer att vara splittrade och kaotiska.



2
Täydennä. 

 1. Hur kommer                      att se ut? 
 tulevaisuuden työmarkkinat

 2.                    blir säkert hårdare. 
 Kilpailu töistä

 3. Vi måste alla kunna                      . 
 myydä osaamistamme

 4. Allt fler kommer att behöva                    . 
 tulla yrittäjiksi

 5. Vi måste också acceptera att vi kanske kommer att ha                 . 
 alempi palkka

 6. Hur kan man bäst                   ? 
 selviytyä kilpailussa

 7. Man måste kunna visa arbetsgivaren att                    . 
 on hyvä jossakin

 8. Det är bra om man har                    . 
 työskennellyt myyjänä

 9. Vilka                är viktigast hos en arbetstagare? 
 ominaisuudet

 10. Hen ska vara                     och anpassa sig till nya situationer. 
 valmis kehittämään itseään

Substantiivin taivutus
1a 
Taivuta substantiivit ja merkitse taivutusluokan numero.

 1.  en tenta tentti
	 2.		ett	ykre ammatti
	 3.		en	maskin kone
	 4.		en	studerande opiskelija
	 5.		en	förändring	 muutos
	 6.		ett	språk kieli
	 7.		en	företage yrittäjä
	 8.		ett	svar vastaus

1b 
Taivuta substantiivit.

	 1.		en	bok
 2.  en stad
	 3.		ett	land
 4.  en man
	 5.		en	son
	 6.		ett	öga



Substantiivin käyttö
1a 
Täydennä substantiivi oikeassa muodossa.

 1. Vi hade filmkväll i går.  1.             vi såg var superbra.

 2. Kan du vänta på mig framför  2.              ?

 3. Vet du redan vad du ska göra efter  3.                ?

 4. Jag äter sällan  4.            .

 5. Jag var ganska livlig som  5.            .

 6. Jag drömmer om att bli  6.                .

 7. Jag jobbar inte lika mycket varje  7.           .

 8. Jag gillar  8.                på det här kaféet.

1b 
Valitse oikea vaihtoehto.

 1. Har du tid / tiden att träffas i morgon?

 2. Det är härligt väder / vädret i dag.

 3. Tack för hjälp / hjälpen!

 4. Spelar du fotboll / fotbollen?

 5. Sol / Solen skiner så vackert i dag.

 6. Ursäkta, är platser / platserna lediga?

 7. Nu måste jag gå så att jag inte missar en buss / bussen.

 8. Du, vill du vara snäll och öppna en dörr / dörren?

2 
Valitse oikea vaihtoehto.

Den lille havfrue

Den lille havfrue, på svenska den lilla sjöjungfrun, är en av Köpenhamns viktigaste 

1. sevärdheter / sevärdheterna. Över en miljon 2. människor / människorna vill se den lilla 

sjöjungfrun under sitt 3. besök / besöket i den danska 4. huvudstad / huvudstaden. 

Skulptören Edvard Eriksen skapade 5. en skulptur /skulpturen efter H.C. Andersens saga 

Den lille havfrue som 6. en författare / författaren skrev år 1837. 7. En saga / Sagan är känd 

över hela världen. Vet du förresten vad 8. en bok / boken heter på finska?

 1. en film 3

 2. en skola 1

 3. ett gymnasium 3

 4. en korv 2

 5. ett barn 5

 6. en författare 5

 7. en dag 2

 8. en stämning 2



Konjunktiot ja sanajärjestys
1a 
Kirjoita ruotsiksi.

 1. mutta  =              

 2. sillä  =               

 3. vaan  =              

 4. tai  =               

 5. koska  =              

 6. kunnes  =             

 7. kun  =               

 8. vaikka  =              

1b 
Suomenna alleviivattu kohta. 

 1. Jag ska söka antingen till handelshögskolan eller till universitetet.

 2. Efter gymnasiet ska jag både jobba och koppla av.

 3. Jag har varken lust eller möjlighet att bara slappa ett år.

 4. Jag vill se världen innan jag söker till universitetet.

 5. Jag vill inte ta ett sabbatsår trots att  jag är trött på att plugga.

 6. Ju snabbare jag kommer in på utbildningen desto bättre.

2 
Valitse oikea vaihtoehto.

 1. Jag använder sociala medier fast / när jag vill få kontakt med någon.

 2. Dessutom läser jag nyheter om / tills det har hänt något viktigt.

 3. Jag slösar inte tid på nätet men / utan jag använder nätet klokt, tycker jag. 

 4. Jag hänger ändå inte så mycket på nätet för / eftersom jag har inte tid.

 5. Mina kompisar gör det men / fast det är nog inte så bra för hälsan.

 6. De går in på nätet genast medan / när de har vaknat.



3 
Yhdistä lauseet annetulla konjunktiolla. Tee tarvittavat muutokset sanajärjestykseen.

 1. Jag har redan ganska mycket arbetserfarenhet. (vaikka) Jag är bara 18 år gammal.

 2. Det var inte så lätt att få jobb. (ennen kuin) Jag blev myndig.

 3. Jag ska läsa  till studentproven hela sommaren. (jos) Jag får inte något sommarjobb.

 4. Jag har redan sökt sommarjobb. (mutta) Jag har inte fått napp.

 5. Jag är inte orolig. (sillä) Jag har redan många planer för sommaren.

 6. Jag vill gärna åka utomlands. (kun) Skolan är äntligen slut.

S-passiivi 
1 
Käännä.

 1.  Liput voi varata huomenna.

 2.  Elokuvaa ei suositella lapsille.

 3.  Pusero täytyy pestä erikseen.

 4.  Ovet avattiin aikaisin.

 5.  Se on tehty monta kertaa.

2 
Valitse oikea vaihtoehto.

 1.  Dörrarna stängas / stängs / stängts klockan 21 varje dag.

 2.  Saften måste omskakas / omskakades / omskakats väl.

 3.  I fjol spelas / spelades / spelats sången hela tiden på radion.

 4.  Det har sägas / sades / sagts många gånger förut.

 5.  Hon har väljs / valdes / valts till årets komiker.

 6.  Det har påstås / påstods / påståtts att hon har skrivit boken.



S-päätteiset verbit
1 
Yhdistä

 1. andas I 

 2. minnas II 

 3. finnas IV 

 4. lyckas I 

 5. trivas II 

 6. skiljas II 

 7. utvecklas I 

 8. hoppas I 

2 
Valitse oikea vaihtoehto.

 1.  Jag höll inte på att känna igen Tove, för hon har andats / vistats / förändrats så mycket.

 2.  Ska vi åldras / träffas / lyckas framför biografen klockan åtta?

 3.  Det minns / känns / finns så bra att äntligen vara hemma.

 4.  Jag hoppas / samlas / utvecklas att allt kommer att gå bra.

 5.  Jan säger att han trivs / misslyckas / ses jättebra i Sverige.

 6.  Du borde höras / synas / skämmas då du sade du sade så fula saker åt Helen.

3 
Käännä.

 1. Toivon, että tapaamme pian.

 2. Olemme viihtyneet todella hyvin.

 3. Vihdoinkin onnistuimme!

 4. Sinä olet muuttunut niin paljon.

 5. En muista, missä me olemme nähneet.

a.  muistaa

b.  hengittää

c.  onnistua

d.  viihtyä

e.  toivoa

f.  erota

g.  olla olemassa

h.  kehittyä



Partisiipin preesens
1
Muodosta partisiipin preesens annetusta verbistä.

 1.  gråta        itkevä, itkien

 2.  skratta       naurava, nauraen

 3.  tro        uskova, uskovainen

 4.  förstå       ymmärtäväinen

 5.  koppla av     rentouttava

 6.  må illa       pahoinvoiva

 7.  bli        tuleva

 8.  ge        antoisa

2
Yhdistä.

 1.  avvikande 

 2.  belönande 

 3.  beroende 

 4.  betydande 

 5.  flytande 

 6.  omväxlande 

 7.  tankeväckande 

 8.  tilltagande 

 9.  uppmuntrande 

 10.  överraskande 

a. ajatuksia herättävä

b. lisääntyvä, voimistuva

c. merkittävä

d. palkitseva

e. poikkeava

f. riippuvainen

g. rohkaiseva

h. sujuva

i. vaihteleva

j. yllättävä



FACIT Testitehtävät

2 Världen börjar i Norden!
1 
Yhdistä.

 1. c  5. a
 2. e  6. b
 3. f  7. d
 4. g 

2
Suomenna alleviivattu kohta.

 1. yllättävän vaikeaa
 2. tullut valituksi
 3. on kuuluisa jostakin
 4. olla jalat maassa
 5. tarkkailevat
 6. asuin alivuokralaisena

3 
Valitse oikea vaihtoehto.

 1. studenten 5. jobberbjudanden
 2. boende 6. studera
 3. betyg 7. uppskattar
 4. trender 8. tjänstgöring

 Fortsatta studier
1 
Yhdistä.

 1. c  6. h
 2. b  7. g
 3. j  8. e
 4. i  9. a
 5. f  10. d

2 
Käännä.

 1. Jag ska/tänker söka till högskolan.
 2. Jag ska/tänker gå en prepkurs.
 3. Jag ska/tänker ta ett sabbatsår om jag inte kom-

mer in.
 4. Många studenter får en studieplats.
 5. Jag vill utbilda mig till journalist.

3 Ta det lugnt och våga 
prova!
1
Suomenna.

 1. Työelämä on jatkuvassa muutoksessa.
 2. Kaikki työkokemus on kullanarvoista.
 3. On tärkeää kokeilla eri ammatteja.
 4. Töissä oppii ottamaan vastuuta ja tekemään 

yhteistyötä.
 5. Ne verkostot, jotka luo nuorena, voivat antaa työtä 

tulevaisuudessa.

2
Yhdistä.

 1. d 5. a
 2. c 6. f
 3. b 7. h
 4. g 8. e

1 Lyckliga Danmark?
1 
Suomenna.

 1. Selitys tanskalaisten onneen on, etteivät he  
stressaa turhaan.

 2. Halusin selvittää, miksi tanskalaisten sanotaan  
olevan kaikkein onnellisimpia.

 3. Kun mitataan elämänlaatua ovat Pohjoismaat  
usein kärjessä.

 4. Tanskassa on tapana arvostaa elämän pehmeitä  
arvoja.

 5. Mielestäni kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita.

2 
Yhdistä. 

 1. d  5. b
 2. e 6. g
 3. c  7. a
 4. f 

3 
Täydennä.

 1. ligger / i topp
 2. ta reda på
 3. lagom
 4. inte passar in
 5. tillsammans med sina närmaste
 6. inte stressar i onödan



3
Täydennä.

 1. som försäljare
 2. lärorikt
 3. lärde sig mycket om sig själv
 4. erfarenhet av
 5. märkte/upptäckte
 6. har också mycket gemensamt
 7. en stor fördel
 8. möjligheter

 Arbetslivet
1 
Suomenna alleviivattu kohta.

 1. palkkaavat/ottavat töihin 
 2. tekevät lisätöitä
 3. tulot 
 4. vaihtamaan ammattia 
 5. Sain hyvää palkkaa.
 6. irtisanoi/erotti

2 
Täydennä.

 1. arbetsgivare  5. har jobbat / har arbetat
 2. söker jobb 6. arbetsuppgifter
 3. arbetserfarenhet 7. få arbete / få jobb
 4. tjäna 8. bli arbetslös

4 Chef över ditt eget liv
1
Suomenna.

 1. Yrittäjä vastaa itse tuloistaan.
 2. Nuorena yrittäjänä tarvitsee kaiken uskottavuuden.
 3. Täytyy olla tietoinen heikkouksistaan.
 4. Pitää pyytää neuvoa tarvittaessa.
 5. Voi olla yhtenä päivänä tekemättä töitä, jos haluaa.
 6. Mutta on pidettävä huoli, että asiat todellakin tule-

vat tehdyiksi.

2 
Valitse oikea vaihtoehto.

 1. komma ihåg 4. ansvarar
 2. bestämmer 5. sköta
 3. gäller 6. be

 Nätet och sociala 
medier
1
Yhdistä.

 1.  c 6. b
 2.  h 7. g
 3.  i 8. j
 4.  f 9. a
 5.  e 10. d

2
Täydennä.

 1. håller du på med mobilen
 2. hålla dig uppdaterad
 3. du går in på nätet
 4. beroende av sociala medier
 5. Lägger - upp/ut bilder på  nätet
 6. Delar
 7. inlägg
 8. uppdateringar
 9. appar / applikationer
 10. följare

5 Framtidens jobb – osä-
kert men spännande!
1
Suomenna.

 1. Robotisaation myötä yhä useammilla tulee ole-
maan lyhyempiä työsuhteita.

 2. Vakituiset kuukausipalkkaiset työt katoavat ja 
elinaikana on useampia eri ammatteja.

 3. Tulevaisuuden työnantajat arvostavat ennen kaik-
kea pätevyyttä.

 4. Kun hakee töitä, on suuri etu, jos voi sanoa työs-
kennelleensä myynnin parissa.

 5. On vain hyväksyttävä, että (työ)uramme tulevat 
olemaan pirstaleisia ja kaoottisia.

2
Täydennä.

 1. framtidens arbetsmarknad
 2. Konkurrensen om jobben
 3. sälja vårt kunnande
 4. bli entreprenörer / bli företagare / bli egenföreta-

gare /starta eget
 5. lägre lön
 6. klara sig i konkurrensen
 7. man är bra på något
 8. jobbat som försäljare
 9. egenskaper
 10. beredd att utveckla sig



Substantiivin taivutus
1a
Taivuta substantiivit ja merkitse taivutusluokan numero.

 1.  en tenta tentan tentor tentorna 1 tentti
	 2.		ett	ykre yrket yrken yrkena 4 ammatti
	 3.		en	maskin maskinen maskiner maskinerna 3 kone
	 4.		en	studerande studeranden studerande studerandena 5 opiskelija
	 5.		en	förändring	 förändringen förändringar förändringarna 2 muutos
	 6.		ett	språk språket språk språken 5 kieli
	 7.		en	företage företagaren företagare företagarna 5 yrittäjä
	 8.		ett	svar svaret svar svaren 5 vastaus

1b 
Taivuta substantiivit.

	 1.		en	bok boken böcker böckerna
 2.  en stad staden städer städerna
	 3.		ett	land landet länder länderna
 4.  en man mannen män männen
	 5.		en	son sonen söner sönerna
	 6.		ett	öga ögat ögon ögonen

Substantiivin käyttö
1a
 1. Filmen 5. barn
 2. skolan 6. författare
 3. gymnasiet 7. dag
 4. korv 8. stämningen

1b
 1. tid 5. Solen
 2. väder 6. platserna
 3. hjälpen 7. bussen
 4. fotboll 8. dörren

2 
Valitse oikea vaihtoehto.

 1. sevärdheter  5. skulpturen
 2. människor  6. författaren
 3. besök  7. Sagan
 4. huvudstaden  8. boken

Konjunktiot ja sanajärjes-
tys
1a 
Kirjoita ruotsiksi.

 1. men 5. eftersom
 2. för 6. tills
 3. utan 7. när
 4. eller 8. fast

1b 
Suomenna alleviivattu kohta. 

 1. Aion hakea joko kauppakorkeakouluun tai yliopis-
toon.

 2. Lukion jälkeen aion sekä työskennellä että rentou-
tua.

 3. Minua ei huvita eikä minulla ole mahdollisuutta 
vain vetelehtiä vuotta.

 4. Haluan nähdä maailmaa ennen kuin haen yliopis-
toon.

 5. En halua pitää välivuotta siitä huolimatta että olen 
väsynyt opiskelemaan.

 6. Mitä nopeammin pääsen koulutukseen sitä 
parempi.



2 
Valitse oikea vaihtoehto.

 1. när 4. för
 2. om 5. men
 3. utan  6. när

3 
Yhdistä lauseet annetulla konjunktiolla. Tee 
tarvittavat muutokset sanajärjestykseen.

 1. Jag har redan ganska mycket arbetserfarenhet 
fast jag bara är 18 år gammal.

 2. Det var inte så lätt att få jobb förrän jag blev myn-
dig.

 3. Jag ska läsa  till studentproven hela sommaren 
om jag inte får något sommarjobb.

 4. Jag har redan sökt sommarjobb men jag har inte 
fått napp.

 5. Jag är inte orolig för jag har redan många planer 
för sommaren.

 6. Jag vill gärna åka utomlands när skolan äntligen 
är slut.

S-passiivi 
1 
Käännä.

 1.  Biljetterna kan bokas i morgon.
 2.  Filmen rekommenderas inte för barn.
 3.  Blusen/Tröjan måste tvättas separat.
 4.  Dörrarna öppnades tidigt.
 5.  Det har gjorts många gånger.

2 
Valitse oikea vaihtoehto.

 1.  stängs 4. sagts
 2.  omskakas 5. valts
 3.  spelades 6. påståtts

S-päätteiset verbit
1 
Yhdistä

 1.  b  5. d
 2.  a  6. f
 3.  g  7. h
 4.  c  8. e

2 
Valitse oikea vaihtoehto.

 1.  förändrats 4. hoppas
 2.  träffas 5. trivs
 3.  känns 6. skämmas

3 
Käännä.

 1. Jag hoppas (att) vi träffas snart. / Jag hoppas (att) 
vi snart träffas.

 2. Vi har verkligen trivts bra.
 3. Äntligen lyckades vi!
 4. Du har förändrats så mycket.
 5. Jag minns inte var vi har setts.

Partisiipin preesens
1
Muodosta partisiipin preesens annetusta ver-
bistä.

 1. gråtande 5. avkopplande
 2. skrattande 6. illamående
 3. troende 7. blivande
 4. förstående 8. givande

2
Yhdistä.

 1. e 6. i
 2. d 7. a
 3. f 8. b
 4. c 9. g
 5. h 10. j




