
       MODELL 
 
TEST I SVENSKA      Namn:______________________________ 
 
Del I 15 poäng – minimipoäng för godkänt 8 poäng 
Del II 15 poäng – minimipoäng för godkänt 8 poäng 
Del III 15 poäng – minimipoäng för godkänt 8 poäng 
 
 

I Förklara på svenska vad uttrycken nedan (skrivna med kursiv stil) betyder: 
 
1. Ingen tvekan om vem som är skyldig! Nisse blev tagen på bar gärning. _____________________________________ 
 
2. Det är bäst att vi inte tar oss vatten över huvudet. ________________________________________________ 
 
3. Svensklärarens uppmuntrande attityd föll i god jord. ____________________________________________________ 

 
4. Jag intygar på heder och samvete att den röda bilen är min. _______________________________________________ 
 

 
 

Ge en synonym för eller förklara följande ord: 
 
Destruktiv____________________________________________________ 
 
Frekvent_____________________________________________________ 
 
Homogen____________________________________________________ 
 
Prognos_____________________________________________________ 
 
 
 
 
Välj det alternativ som du anser vara det rätta och märk ut det! 
Modell:  a   Det är en stor problem. 
b   Det är ett stort problem. 

 
Jag __________________ svenska i nio år. A: studerar 
    B: skall studera 
    C: har studerat 
    D: skulle studera 
 
Jag valde språkstudier, eftersom_______i framtiden. A: sådana kunskaper behövs 
    B: sådana kunskaper skulle behövas 
    C: sådana kunskaper behövdes 
    D: sådana kunskaper ville behövas 
 
 
 
Kan du ge mig några goda______för mina studier? A: råda 
    B: råd 
    C: råder 
    D: råden 
 
 
 I skolan hade jag en lärare, _________uttal var mycket gott. 
 
    A: hans 
    B: dess 
    C: vars 
    D: som 
 



       MODELL 
Har du haft någon föreläsning med honom? A: har haft 
Ja, jag ____________en häromdagen.  B: har 
    C: hade haft 
    D: hade 
 
Här är föreläsningssalen,______han håller sina lektioner. A: som 
    B: var 
    C: där 
    D: här 
 
 
Inför detta test har jag övat mycket, ____________ A: som 

   B: vilket 
jag hoppas ha nytta av nu.   C: varför 
    D: därför 
 
 
 

II Skriftlig framställning. 
 

På nästa sida följer först inspirationsmaterial kring vinterns konflikter på arbetsmarknaden. 
Bekanta dig med materialet och skriv därefter en fritt formulerad insändare (150-180 ord) där du för fram dina åsikter om 
läget. Skriv en sammanhängande text med fullständiga meningar. Sätt själv rubrik!  
 

• 16.11: Mellan 20 000 och 25 000 resenärer drabbas i dag av den strejk som det finländska flygbolaget Finnairs 
piloter inledde vid midnatt. I stort sett alla Finnairs reguljära flygningar är inställda. 
 

• 26.2: Arbetsmarknadskonflikterna hotar att blossa upp ordentligt för första gången denna vinter. Totalt hotar fem 
strejker, samtidigt som byggbranschen går i övertidsförbud. Dessutom meddelar kemiindustrins högre tjänstemän 
om utmarsch.  

 
• 4.3: Hamnarbetarstrejken väntas stoppa 80 procent av Finlands utrikeshandel. 

 
• 30.3: Passagerarna på Helsingfors-Vanda flygplats fick vänta på bagaget i upp till en halvtimme längre än normalt i 

dag på eftermiddagen. Orsaken var bagagehanterarnas arbetsnedläggning. 
 

• 7.4: Livsmedelsarbetarnas strejk i Finland stänger tolv fabriker inom köttförädlings- och bagerisektorn. 

• 28.4: I Finland bröt strejk ut i natt bland anställda inom livsmedelsbranschen. 

• 6.5: Vårdfacket Tehy har i dag infört förbud mot övertid och att byta skift. 

 
Utgå sedan från en eller flera av följande åsikter då du skriver din argumentation:  

Alla kan inte ha rätt att strejka! 

Vem bestämmer i landet - riksdagen eller facken? 

Rätten att strejka är ett demokratiskt vapen 

Strejker drabbar oskyldiga 

I Finland är strejker mindre vanliga än i många andra länder 

 

 

III Muntlig framställning, en kort diskussion på svenska 


