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Instruktion 
• Læs telesten Held i uheld. 
• Skriv de ord (13-20), der mangler. 

Ordene findes i rammen nederst på siden. 
Der er fem ord, du ikke skal bruge. 

Se eksemplet (0). 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

Held i uheld 
Eksempel 

Linda på 55 er 	skilt 	og bor alene i et hus lidt uden for Herning. Hendes søster bor 
(0) 

inde i byen, og Linda tager tit bilen og kører til Herning for at besøge sin søster. 

En lørdag formiddag skal Linda til Herning for at shoppe og spise frokost med sin søster. Hun kører ind på 

en stor parkeringsplads midt i Herning, selvom hun ved, at det godt Jean tage 	 tid at 
(13) 

finde en plads der. Der er mange biler på parkeringspladsen, og Linda kører rundt og kigger efter en ledig 

plads. Da bilen foran hende pludselig stopper, ser hun det for 	 , og derfor kører hun 
(14) 

ind i den. Linda bliver ret chokeret, men manden i den anden bil ser 	 ud som om, 
(15) 

han er okay, og det gør hende mere rolig. Hun står ud af sin bil og hilser på manden, som hedder Ole, og 

de kigger på bilerne sammen. Der er ikke sket noget med Lindas bil, men der er 	  
(16) 

kommet en lille bule i Oles bil, og det er han ret sur over. Men da Linda siger, at hendes forsikring nok 

skal betale, og spørger, om hun må invitere ham på en loop kaffe, bliver han i 	  
(17) 

humør. Han siger ja tale og smiler, og da de har parkeret deres biler, går de hen på en cafe i nærheden. 

De sidder længe på cafeen og snakker, og Linda glemmer helt, at hun har en frokostaftale med sin søster, 

(18) 
	 hun hygger sig så godt med Ole. Men pludselig ser Linda, at klokken er mange. 

Hendes søster venter på hende, og 	 Linda gerne vil snakke mere med Ole, er hun 
(19) 

nødt til at gå. Ole har heldigvis 	 
(20) 

der sig afsted, aftaler de at ringe sammen og mødes igen en anden dag. 

:Syj t 	kort 	men 	tidligt 	dårligt 	sent 	bedre 
også 	heldigvis 	selvom 	ilcice 	fordi 	lang 	desværre 
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lyst til at snakke mere med Linda, så før hun skyn- 



Opgave 4 

Instruktion 
• Læs teksten Sanne er social- og sundhedshjælper. 

Der er seks afsnit. 
I hvert afsnit er der et hul, hvor der mangler en sætning. 
Sætningerne, der mangler, står på listen (A-H). 

• Find den sætning, der passer i hvert afsnit (21-25). 
• Skriv dit svar (= bogstav) på linjen i hullet. 

Der er to sætninger, du ikke skal bruge. 

Se eksemplet (0). 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

Sanne er social- og sundhedshjælper 
Sanne på 26 år har en travl hverdag. Hun er gift og har en datter på 3 år, og for nogle måneder 
siden filt hun fast job som social- og sundhedshjælper. 

Eksempel 

0. 	Sanne er 26 år og bor i Viborg sammen med sin mand og deres datter på 3 år. Hun er 

nyuddannet social- og sundhedshjælper, og de sidste par år har uddannelsen fyldt meget i hendes 

liv. 	A 	. Nu er hun nemlig ansat og arbejder på fuld tid som social- og sundheds- 

hjælper på et plejehjem, som hedder Birkebo. Og hun bruger meget energi på sit nye job og på at få 

hverdagen til at fungere derhjemme. 

21. De fleste af social-og sundhedshjælperne på Birkebo har arbejdet der i mange år, så de har meget 

erfaring. 	 . For selvom hun har lært meget på sin uddannelse, er hun også ny i 

jobbet, og derfor er der tit noget, hun ikke ved, hvordan hun skal gøre. Så hun synes, det er virkelig 

rart, at hun altid kan få hjælp fra en erfaren kollega. 

22. Det kan godt være fysisk hårdt at arbejde med ældre mennesker på et plejehjem. Derfor har mange 

social- og sundhedshjælpere ondt i ryggen. 	 . Da hun tog sin uddannelse, lærte 

hun nemlig forskellige teknikker til at løfte de ældre, når de fx skal ud af sengen, og dem bruger hun 

selvfølgelig. Hun er også stærk og i god form, fordi hun dyrker yoga og svømmer flere gange om 

ugen, og derfor har hun faktisk aldrig ondt i ryggen. 
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23. Sanne har skiftende arbejdstider på Birkebo, og det bliver hun og hendes mand, Claus, altid nødt 

til at tage med i deres planlægning. Når Sanne har eftermiddagsvagt, kan hun fx ikke hente deres 

datter fra børnehave. 	 . Claus arbejder nemlig som maler, og han har faste 

arbejdstider og fri kl. 15 hver dag. Derfor har han altid mulighed for at hente deres datter, Olivia, og 

det er vigtigt i familiens hverdag. 

24. Sanne har også en del aftenvagter på plejehjemmet. 	 . Hun synes ellers, det er 

hyggeligt at være på Birkebo om aftenen og servere aftensmad for de ældre, men når hun arbejder 

om aftenen, kan hun ikke være hjemme og lægge Olivia i seng om aftenen. Det er Olivia ked af, og 

det er Sanne også. Så hun vil helst arbejde i dagtimerne. 

25. Sanne har været på Birkebo i tre måneder, og hun skal snart til en samtale med sin chef, hvor de skal 

snakke om, hvordan det går med arbejdet. 	 . For hun har aldrig været til sådan 

en samtale før, og hun er lidt bange for sin chef. Men hun håber, han er tilfreds med hendes arbejde, 

for hun synes selv, det går godt, og hun er glad for at være på Birkebo. 

Eksempel 

A 	Men det gør den ikke mere. 

 

B 	Hun er nervøs for, hvad han vil sige. 

C 	Men det har Sanne heldigvis ikke. 

D 	Og det passer ikke så godt med hendes familieliv. 

E 	Det har Sanne desværre også. 

F 	Og det er Sanne rigtig glad for. 

G 	Men det kan hendes mand heldigvis godt. 

H 	Men de har ikke tid til at hjælpe Sanne. 
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Opgave 5 

Interview med Lena - professionel musiker 
Lena på 29 er musiker. Hun synger, spiller guitar og laver sin egen musik. Sidste år udgav 
hun sit første album. 

Eksempel 

Jeg har været glad for at synge, siden jeg var helt 
lille, og da jeg var 10, ville jeg gerne lære at spille 
et instrument. Så mine forældre købte en guitar 
til mig, og jeg startede også med at gå til under-
visning. Og siden da har musikken været næsten 
hele mit liv. 

Det føles mest naturligt, fordi det er mit moders-
mål. Nu skriver jeg jo selv mine sange, og det er 
det sprog, jeg bedst kan udtrykke mig på. Men 
jeg ved godt, at hvis jeg i fremtiden også skal have 
succes i udlandet, bliver jeg nødt til at skrive mine 
sange på engelsk. 

B  
Ja, det går ok. Selvfølgelig er det meget forskel-
ligt, hvad der kommer ind på min konto hver 
måned. Og der har også været perioder, hvor 
min økonomi ikke har været så god, og så har 
jeg selvfølgelig været nødt til at tænke mere over, 
hvordan jeg bruger mine penge. Men lige nu går 
det faktisk rigtig fint. 

C 
At stå på en scene foran en masse mennesker 
og spille min musik. For når jeg gør det, kan 
jeg altid mærke, at min musik betyder noget for 
andre. Og når folk hører min musik, og kommer 
hen til mig efter koncerten og siger, at de er vilde 
med mine sange, bliver jeg rigtig stolt og glad. 

D  
Nej, det synes jeg ikke. Men det er også kun, 
fordi jeg nu er i en situation, hvor jeg kan leve 
af min musik. Mange af mine kolleger vil helt 
sikkert sige, at det er et stort problem, at de ilske 
tjener nok til at kunne leve af at spille. Og det er 
hårdt. Det ved jeg alt om, for jeg har selv prøvet 
det. 

F  
Jeg har en bred musiksmag, så jeg hører faktisk 
mange forskellige slags musik. Jeg går tit til klas-
siske koncerter. Og jeg kan også godt lide  heavy  
rock. Det er mange overraskede over, men jeg 
hører det tit, når jeg fx løber eller er til  fitness,  
fordi jeg synes, der er en god energi i den musik. 

G 
At få international succes med min musik og 
rejse rundt i hele verden og en dag give kon-
certer på nogle af de helt store scener rundt om 
i verden, fx i England og Japan. Men det er jo 
desværre ikke noget, der sker for særlig mange 
musikere. Men det kunne jeg godt tænke mig. 

H  
Jeg har min egen stil, hvor jeg blander pop med 
lidt jazz. Jeg synger på dansk, og de fleste af mine 
sange er kærlighedssange, der handler om drøm-
me og oplevelser, jeg selv har haft. Jeg synes selv, 
at de bedste af mine sange er dem, der er meget 
personlige. 
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0. Hvornår begyndte du at interessere dig for musik? 

27. Hvorfor synger du på dansk? 

26. 	Hvad slags musik laver du? 

A 

28. Kan du tjene nok som musiker? 

29. Er der nogen ulemper ved at være musiker? 

30. Hvad drømmer du om i fremtiden? 

Opgave 5 - fortsat 	 CPR-nummer 

Instruktion 
. Læs Interview med Lena — professionel musiker. 

Der er otte afsnit (A-H). 
. Læs spørgsmålene (26-30). 
. Find det afsnit, der passer til hvert af de fem spørgsmål. 
. Skriv bogstavet på det afsnit, der passer til spørgsmålet. 

Der er to afsnit, du ikke skal bruge. 

Se eksemplet (0). 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

Eksempel 
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