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Valitse yksi seuraavista tehtävistä: 
 

1. Valitse yksi lehden artikkeleista. Mistä artikkeli kertoo? Kerro 3–5 lauseella ruotsiksi. 

2. Valitse yksi lehden artikkeleista. Etsi artikkelista 10–15 tärkeää sanaa ja ilmaisua ja käännä 

ne suomeksi. Tee sitten 3 lausetta käyttäen valitsemiasi sanoja. 

3. Valitse yksi lehden kolumneista. Mitä ajatuksia tai mielipiteitä kolumni herätti sinussa? 

Kirjoita ruotsiksi. 

 
 

Överfulla spargrisar kan mynna ut i konsumtionsfest s.5 
 

Käännä seuraavat lauseet suomeksi: 

 

1. Finländarnas förmögenhet har stigit. 

2. Det är realistiskt att förvänta sig en ökning i konsumtionen. 

3. Man behöver inte vara orolig för finländarnas skuldsättning. 

4. Ha pengar att sätta sprätt på. 

 

 

En gigantisk 3D-skrivare s.10 
 

Käännä alla olevat sanat suomeksi 

 

1. att uppföra 

2. ett byggföretag 

3. en försäljning 

4. inflyttningsklar 

5. att förverkliga 

6. en pionjär 

7. en förändring 

8. ett sekel 

9. ett avfall 

10. miljövänlig 
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Vastaa alla oleviin kysymyksiin: 

 

1. Missä ensimmäinen 3D-tulostettu talo tuli myyntiin? 

2. Minkälaisia materiaaleja viimeisimmissä 3D-tulostetuissa taloissa käytetään? 

3. Minkä suuren positiivisen muutoksen 3D-tulostus tuo rakennusalalle? 

4. Mistä ammattiliitot ovat huolissaan? 

 

Diskutera: 

 

• Skulle du kunna tänka dig att bo i ett hus som är tillverkad med hjälp av en 3D-skrivare? 

• Tycker du att hus skulle kunna tillverkas med hjälp av en 3D-skrivare i Finland? 

• Vilka positiva och vilka negativa effekter skulle en dylik teknik ha på byggindustrin i Finland? 

 

 

Mänskliga robotar gör entré s. 21 
 

 

Diskutera: 

 

• Kommer man i framtiden att utnyttja robotar i större utsträckning än idag? Vad tror du? 

• Till vilka ändamål tycker du att man kunde utnyttja människo- och maskinliknande robotar? 

• Vilka moraliska frågor borde man diskutera enligt dig när man talar om robotar och deras 

användning? 

• Skulle du låta en vårdrobot ta hand om dig? Varför, varför inte? 

 

 

Käännä artikkelissa esiintyvät lauseet suomeksi: 

 

1. Robotars förmåga att efterlikna mänskliga rörelsemönster har tagit häpnadsväckande kliv 

under de senaste åren. 

2. Att skapa människolika robotar såsom Atlas delar åsikterna. 

3. De mest lönsamma företagen tillverkar robotar som har tydliga användningsområden. 

4. Innan man börjar använda robotar till något nytt ändamål måste man göra en riskanalys. 
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Käännä seuraavat artikkelissa esiintyvät sanat suomeksi: 

 

1. en förmåga 

2. ett framsteg 

3. att anpassa 

4. nyttigt 

5. ett moderbolag 

6. att bli lönsamt 

7. att förespråka 

8. att utveckla 

 
 

 

Filmindustrins hjärta är den lilla skärmen s.30 
 

 

Käännä artikkelissa esiintyvät lauseet suomeksi: 

 

1. Coronapandemin förändrar hela filmindustrin på flera fronter. 

2. Inom fem år kommer den virtuella filmproduktionen att helt ha slagit igenom. 

3. Du behöver pålitliga partners, individer, institutioner och stiftelser. 

4. Många traditionella distributörer kommer att försvinna från branschen då tekniken redan 

nu gör det möjligt för en producent att visa sina filmer direkt till kunderna. 

 

 

Käännä seuraavat artikkelissa esiintyvät sanat suomeksi: 

 

1. elokuva 

2. elokuvateatteri 

3. elokuvasali 

4. ensi-ilta 

5. lippuhinta 

6. näyttelijä 
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Diskutera: 

 

• Brukar du gå ofta på bio? 

• Hurdana filmer tycker du om? 

• Kollar du hellre på tv-serier eller på filmer? 

• Vilket föredrar du: att se på en film på en biograf eller hemma? 

• Hur tror du själv att filmindustrin kommer att förändras? 

• Tror du att filmproduktionen i framtiden kommer att göras allt oftare virtuellt? 

 

 

Under motorhuven på strömningstjänsterna 
 

Diskutera 

 

• Föredrar du linjär-tv eller strömningstjänster? Motivera ditt svar. 

• Hur tror du att våra tv-vanor kommer att förändras under de följande fem åren? Hur tror 

du att marknaden kommer att se ut? 

 

Käännä seuraavat artikkelissa esiintyvät sanat suomeksi: 

 

1. en strömningstjänst 

2. framgångsrik 

3. att fjärrstyra 

4. ett krav 

5. en tillväxtpotential 

6. en outnyttjad möjlighet 

7. att skräddarsy 

8. en återbetalningstid 
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Ordlista 
 

en 3D-skrivare 3D-tulostin 

ett bolag  yhtiö 

en bostadsbrist asuntopula 

ett byggföretag rakennusyritys 

en aktie  osake 

en arbetskraft työvoima 

dela åsikter  jakaa mielipiteitä 

en entreprenör yrittäjä, urakoitsija  

en fond  rahasto 

ett företag  yritys 

att förespråka puhua puolesta 

en förmögenhet varallisuus, omaisuus 

en förmåga  kyky 

en försäljning  myynti 

en förändring muutos 

att spara  säästää 

ett hinder  hidaste, vaikeus 

hållbar  kestävä, kestävän kehityksen mukainen 

lönsamhet  kannattavuus 

en missuppfattning väärinymmärrys 

en konsument kuluttaja 

(en) konsumtion kulutus 

konsumera  kuluttaa 

ett krav  vaatimus 

en kund  asiakas 

en marknad  markkinat 

motbjudande  vastenmielinen 

nyttig  hyödyllinen 

en skuld  velka 

(en) reglering sääntely 
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(en) skuldsättning velkaantuminen 

att skräddarsy räätälöidä 

en skärm  (kuva)ruutu 

en stiftelse  säätiö 

en strömningstjänst striimauspalvelu 

ett svinn  hävikki 

att upphöra  lopettaa, lakata 

att utveckla  kehittää 

en inkomst  tulo(t) 

ett ändamål  tarkoitus, päämäärä 

  

    


