
 

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE C 

 

I.  

1. Jag ......................... frukost i morse. 

 

A. ska äta 

B. åt 

C. har ätit 

 

2. Experterna anser att allt fler människor .........................  i cancer under nästa 10 år. 

 

A. ska dö 

B. kommer att dö 

C. dör 

 

3.Marcus känner sig trött eftersom han ......................... till provet i psykologi hela veckan. 

 

A. pluggade 

B. hade pluggat 

C. har pluggat 

 

4. Jag har inte sett mina kusiner i Sverige ......................... . 

 

A. för två år 

B. på två år 

C. i två år 

 

5. När jag kom hem ......................... . 

 

A. var min mamma inte där 

B. min mamma var inte där 



C. min mamma inte var där 

 

6.Anna vill att ......................... man börjar motionera mer. 

 

A. hennes 

B. sin 

C. hans 

 

7. Biljetterna till ’’Don Juan’’ var slutsålda så ......................... . 

 

A. vi gick inte på teater 

B. gick vi inte på teater 

B. vi inte gick på teater 

 

II. Przeczytak uważnie tekst i odpowiedz na pytania poniżej.  

 

Livet på fejjan 

Vi skapar våra egna profiler på Facebook, lyfter fram filmer, musik, böcker och nära relationer som är 

viktiga för oss. Så bygger vi en identitet vi vill visa upp. Men den bild vi ger av oss själva formas 

framför allt genom hur vi är aktiva – eller inte – på Facebook.  

 

För några år sedan skrev författaren och professorn Merete Mazzarella en bok om identitet. Under 

arbetet inför den bad hon personer hon mötte beskriva sin identitet med tre ord. När hon får frågan 

om vem hon är på Facebook svarar hon med ett ord:  

 

–�Osynlig! En smygtittare, en observatör. Inte är jag inne och uppdaterar någon status inte. Ibland 

känner jag det som att jag har bjudit in till ett kalas som inte blev av och att jag borde kontakta alla 

vännerna och be om ursäkt, säger Merete Mazzarella på telefon från Helsingfors.  

Hon tillhör den grupp som brukar kallas Facebooks voyeurer, de som då och då följer andra 

personers uppdateringar men sällan bidrar själva. Som skrivande person är Merete noga med orden. 

– Även en enkel statusuppdatering kan bli ett sammanhang där man ska prestera. Förväntan man 

känner är: Formulera dig väl!  

Enligt filosofidoktoranden Catherine Felix är de yngre mer aktiva på Facebook. Kanske kan det delvis 

förklaras av att yngre Facebook-användare tycker att det är självklart att kommunicera med en stor 



och blandad vänkrets på Facebook. För dem är gränsen mellan det privata och det offentliga redan 

flytande.  

 

Hur skiljer sig Facebookidentiteten från den vi annars visar upp?  

 

–�Unga svarar ofta i undersökningar att den äkta identiteten hos kompisarna är den de möter i 

skolan. De kan svara att ”jag vet att han inte är så tuff i verkligheten som han verkar vara på 

Facebook”. Det som är utanför, away from keyboard, är äkta, anser de, säger Catherine Felix.  

 

Facebook ger oss utrymme för öppenhet och intimitet. 

 

–�37 procent svarade att de hade skrivit saker på Facebook som de inte skulle ha sagt utanför 

nätsajten. Många tycker att det är lättare att vara öppen om de inte möter den andres kritiska blick, 

säger Catherine Felix, som påpekar att undersökningen hon citerar, ”Teenage life on line” är från 

2001. Troligtvis skulle siffran vara högre i�dag. Facebook har blivit ett rum att visa starka känslor i.  

 

PR-konsulten Niclas Strandh konstaterar att det är viktigt att välja strategi i det man skriver. Särskilt 

om man har många olika slags vänner. 

 

–�Har man alla i sitt flöde gäller det att tänka. Men jag tycker att man måste handla på ett sätt som 

man kan stå för.  

Själv har han över tusen vänner och drar sig inte för att skriva både om trivialiteter som att klippa 

gräset och om olika åsikter i sina statusuppdateringar.  

 

– Vad som är trivialt beror på kontexten, hur nära vänner vi är. Jämför med hur vi pratar vid 

kaffebordet. Det handlar sällan om tunga böcker vi läst utan desto mer om vad man gjort på 

semestern, vad som hände igår. Det triviala är kittet i en relation, säger Niclas Strandh.  

Michael Rübsamen, doktorand vid enheten för kommunikation och medier vid Lunds universitet, 

använder den kanadensiske socialpsykologen Ervin Goffmans teatermetaforer för att beskriva 

vardagslivet på Facebook.  

 

–�Livet på Facebook kan ses som en mix av frontstage och backstage, det vill säga när vi står på 

scenen och när vi går bakom den och tar av oss maskerna.  

Blandningen av roller kan göra oss osäkra. Kanske gäller det framför allt äldre Facebook-användare 

som är vana att tydligt skilja på rollerna.  



 

–�Vänskapsbegreppet är i förändring. I unga nätkulturer är en vän detsamma som en person i 

nätverket. Unga har en större acceptans för att man skiftar mellan frontstage och backstage, till 

exempel genom att man varvar lek och trams med allvarliga diskussioner.  

Privat och offentligt glider ihop. På köpet får vi mer sammansatta bilder av våra vänner och kollegor. 

Det mest intima är inte lika intimt längre när vi sitter ensamma tillsammans och delar med oss av 

våra liv till varandra.  

 

 

1. Vad är det viktigaste för vår identitet på Facebook enligt Merete Mazzarella? 

2. Brukar unga Facebookanvändare blanda det privata och det offentliga när de facabookar? 

3. Vilken typ av Facebookanvändare är Niclas Strandh själv? 

4. Hur förändras våra relationer av Facebook enligt artikeln? 

 

III.  

Två får fängelse för knarksmuggling 

Tullen beslagtog 11,6 kilo amfetamin i en bil som kom med Danmarksfärjan till Helsingborg i augusti. 

På fredagen 1. ...................... två nederländska män, 35 och 44 år gamla, för grov narkotikasmuggling 

till fängelse och 2. ......................  från Sverige.  

35 - åringen , 3. ...................... till fem års fängelse. 44-åringen 4. ..................... till fyra år och sex 

månader. 

Enligt tingsrätten framstår den äldre 5. ......................  de två som ”den typiska kuriren”, medan den 

yngre ”förefaller ha haft en mer betydelsefull roll”. 

IV. Wykorzystaj dowolnie 7 podanych wyrazów: 

Påtår, förresten, schysst, klagar, pank, att gå på, det kostar skjortan 


