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Delprøve 2A - Unge og stress

Instruktion
• Læs teksterne Ida fik stress i gymnasiet og Mange unge føler sig stressede.
Herunder er der syv spørgsmål til de to tekster.
Til hvert spørgsmål er der angivet tre svarmuligheder: A, B og C.
• Sæt kryds ved det rigtige svar.

Der gives 2 point for hvert korrekt svar.

Spørgsmål til tekst 1
1. Hvilket af følgende udsagn om lærerne i gymnasiet er i overensstemmelse med det, der gives udtryk
for i teksten?
Stet et kryds.
A. Lærerne giver for svære skriftlige opgaver for som hjemmearbejde på andet år i gymnasiet.
B. Lærerne er ikke gode nok til at koordinere med hinanden, når de giver eleverne skriftlige
opgaver for.
C. Lærerne er for dårlige til at acceptere, at eleverne kan have faglige eller personlige problemer.

2. Hvad er ifølge Ida den afgørende årsag til, at hun blev sygemeldt med stress?
Sæt et kryds.
I A. Hun var presset af at skulle have høje karakterer for at komme ind på psykologistudiet.
❑ B. Hun havde for lidt selvværd i forhold til de dygtigste elever i klassen.
❑ C. Hun skulle aflevere for mange skriftlige opgaver i 3.g.
r

3. Hvilket af følgende udsagn er i overensstemmelse med det, Idas forældre giver udtryk for?
Sæt et kryds.
A. Unge i dag har mindre grund til at føle sig stressede end før i tiden.
B. Forældre stiller i dag for store krav til unge sammenlignet med før i tiden.
C. De mange muligheder, unge har i dag, skaber et stort forventningspres hos dem.
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Spørgsmål til tekst 2
4. Hvilket af følgende udsagn er i overensstemmelse med det, Nanna Eller giver udtryk for om lærernes
rolle i forhold til eleverne?
Sæt et kryds.
❑ A. Lærerne skal gøre mere ud af at give respons til eleverne om deres faglige udvikling.
❑ B. Lærerne er ikke gode nok til at hjælpe eleverne med at træffe valg i deres liv.
❑ C. Lærerne fokuserer for meget på de elever, der får høje karakterer.
5. Hvilket af følgende udsagn om unges trivsel og sociale medier er i overensstemmelse med det,
der gives udtryk for i teksten?
Sæt et kryds.
❑ A. Unges trivsel har betydning for, hvordan de har det med de sociale medier.
❑ B. Unges trivsel er afhængig af, at de adskiller livet på de sociale medier fra deres hverdagsliv.
❑ C. Unges trivsel er afhængig af, om de opfatter de sociale medier som afgørende for deres liv.
6. Hvilket af følgende udsagn er i overensstemmelse med det, der gives udtryk for i teksten om de
pressede unge, der ikke får stress?
Sæt et kryds.
❑ A. De prioriterer ikke en god uddannelse så højt som unge med stress.
❑ B. De sørger for også at lave andre aktiviteter end skolearbejde.
❑ C. De vælger at lade være med at lave nogle af opgaverne i skolen.
7. Hvilket af følgende udsagn er i overensstemmelse med det, der gives udtryk for i teksten om
stress og køn?
Sæt et kryds.
❑ A. Der er en større andel af drenge end piger, der klarer sig hurtigt igennem et stress-forløb.
❑ B. Der er færre drenge end piger, der får stress, fordi lærere og forældre ikke presser drengene
så hårdt som pigerne.
❑ C. Der er mindre opmærksomhed på stress blandt drenge, end der er på stress blandt piger.

Bemærk: Delprøve 2B er på bagsiden! '
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Delprøve 2B - Større indflydelse på arbejdstiden for offentligt ansatte

Instruktion
• Læs teksten Større indflydelse på arbejdstiden for offentligt ansatte.
Der er fjernet otte ord eller udtryk, og de otte huller er angivet med tallene 1-8.
På dette opgaveark er der for hvert hul (1-8) angivet fire ord eller udtryk: A, B, C og D.
• Sæt kryds i opgavearket nedenfor ved det ord eller udtryk, der passer til hvert af hullerne i teksten.
Der er et eksempel angivet som 0.
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.
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