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Opgave 3 	 CPR-nummer 

Instruktion 
• Læs teksten Kasper lever billigt. 
• Skriv de ord (13-20), der Inangler. 

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. 

Kasper lever billigt 
Eksempel 

Når man tager en uddannelse i Danmark, kan man få  ca.  6.000 kr. om måneden i SU. Selvom det 

ikke 	er ret mange penge, er det faktisk nok til at leve for. 
(0) 

Kasper er 20 år og bor i Aalborg, hvor han er i gang med at uddanne sig til maskinmester. Mange af 

hans klassekammerater har et fritidsjob, fordi de gerne vil tjene lidt ekstra. Men det har Kasper ikke, 

	 han har valgt, at han hellere vil koncentrere sig om sin uddannelse. Så Kasper har 
(13) 

kun  ca.  6000 kr. om måneden at leve for, men det har han det helt fint med, for han synes faktisk ikke, 

det er så 	 at leve billigt. Han bruger fx ikke så mange penge på husleje og transport, 
(14) 

for han bor til leje på et værelse, hvor huslejen 	 ikke er ret høj. Og når han skal 
(15) 

rundt i Aalborg, cykler han næsten 	 . På den måde får han nemlig både gratis motion 
(16) 

og gratis transport. 

Kasper er også god til at spare penge på mad. Han laver det meste af sin mad selv, og han køber altid de 

madvarer, han skal bruge i det supermarked, hvor prisen er 	 . Kasper kan rigtig godt 
(17) 

lide kød, 	 han synes, det er for dyrt, så han køber det sjældent. Derfor laver han mest 
(18) 

retter med grøntsager, og han er rigtig god til det. Han synes faktisk også, det er ret 	  
(19) 

at lave vegetarmad, men han savner alligevel somme tider at spise kød. Det ved hans mor heldigvis godt, 

og derfor inviterer hun ham tit på 	 . Det nyder Kasper, for når han kommer hjem til 
(20) 

hende, steger hun altid en god bøf til ham. 

1e 	desværre 	højest 	for 	bedst 	altid 	besøg 
sjovt 	sjældent 	restaurant 	aldrig 	heldigvis 	svært 	men 

NOVEMBER-DECEMBER 2021 



Opgave 4 

Instruktion 
• Læs teksten Et liv med hund. 

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. 

Et liv med hund 
Viktor på 29 år arbejder som elektriker, og han har en hund, som er et år gammel. 

Eksempel 

0. 	For et halvt år siden fik Viktor hunden Max, som er en sort labrador, der nu er et år gammel. Før 

boede Max hos en af Viktors gode venner, men vennen kunne ilske længere have Max, og derfor 

tilbød Viktor, at Max kunne bo hos ham. Viktor har aldrig haft hund før, selvom han godt Joan lide 

hunde. 	A 	. Og nu har han fået Max, og det er han glad for. 

21. Hver morgen står Viktor tidligt op for at gå en tur med Max, før han skal afsted på arbejde. Så skal 

Max være derhjemme hele dagen, indtil Viktor har fri. 	 . Max begynder nemlig 

først at kede sig eller at skulle ud og tisse, når der er gået  ca.  otte timer. Og det passer perfekt med 

Viktors arbejdstid, så det er ikke noget problem for Max at være alene, mens Viktor er på arbejde. 

22. Når Viktor og Max går tur, går de som regel hen i en park, der ligger i nærheden af, hvor de bor. 

Max elsker nemlig at gå tur i parloen. 	 . For der møder han næsten altid andre 

hundeejere, som også går tur med deres hunde. Så leger Max lidt med de andre hunde, mens Viktor 

står og snakker med ejerne. Og det kan de begge to godt lide. 
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23. Viktor synes, det er vigtigt, at Max bliver trænet godt og fx lærer at gå pænt i snor og at komme, når 

man kalder. Derfor går han til træning med Max på en hundeskole hver lørdag formiddag. Og det 

synes de begge to er sjovt. 	 . For når de er til træning, løber Max meget rundt 

og bruger en masse energi, så når de kommer hjem, er Max altid meget træt. 

24. En stor hund som Max har meget pels og taber en del hår. Hvis Viktor ikke vil have sorte hundehår i 

hele sin lejlighed, er han nødt til at støvsuge næsten hver dag. 	 . Derfor er han 

begyndt at spare sammen til en automatisk robotstøvsuger. Sådan en koster en del penge, men det vil 

betyde meget for ham i hverdagen, hvis han ikke skal bruge så meget tid på at gøre rent efter Max, 

og han hader at støvsuge. 

25. Det er dyrt at have hund, og Viktor kan godt mærke på sin økonomi, at han har fået Max. I gennem-

snit bruger han nemlig  ca.  600 kr. om måneden på hundemad, forsikring, dyrlæge, hundeskole og 

ting til Max. 	 . For det betyder meget for ham, at han har en dejlig hund, som 

gør ham i godt humør hver dag. Så han synes, at Max er alle pengene værd. 

Eksempel 

A 	Faktisk har han altid ønsket sig en. 

B 	Men det er lidt hårdt for Max. 

C 	Og Viktor synes også, det er hyggeligt. 

D 	Men det betaler Viktor gerne. 

E 	Men det kan Max heldigvis godt. 

F 	Og det er Viktor ret træt af. 

G 	Og Viktor synes, det er for mange penge. 

H 	Men det er faktisk svært for dem. 
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Interview med Rune - en far  pa  barselsorlov 
Rune er gift med Signe, og sammen har de datteren Ingrid på 8 måneder. Parret har delt 
barselsorloven. Nu har Rune barselsorlov fra sit job for at passe Ingrid derhjemme. 

Eksempel 

Jeg passer selvfølgelig Ingrid og leger med hende, 
og så ordner jeg en masse husligt arbejde. Efter 
frokost går jeg altid tur med hende i barnevog-
nen i mindst en time, for så sover hun så godt. 
Somme tider går vi også i svømmehallen. Det 
elsker hun. 

Hun synes, at det er helt fint. Som chef på min 
arbejdsplads er hun vant til det, for hos os er det 
helt normalt, at mændene tager barselsorlov i 
kortere eller længere tid. Så det synes hverken hun 
eller mine kolleger, at der er noget mærkeligt ved, 
at jeg også gør. 

Ja, det synes jeg! Jeg er jo sammen med min dat-
ter i mange timer hver dag, og det kan jeg rigtig 
godt lide. For så kan jeg nemlig se, hvor meget 
nyt hun lærer hele tiden. Det oplevede jeg slet 
ikke på samme måde, før jeg gik på barselsorlov, 
og det er dejligt at følge med i. 

C  
Ja, lige for tiden er det. Ingrid får nemlig tænder, 
og hun vågner tit om natten og græder. Og det er 
selvfølgelig mig, der skal stå op og få hende til at 
sove igen, for Signe skal jo op og på arbejde hver 
morgen. Så jeg får ikke så meget søvn, og jeg har 
ikke særlig meget energi. Men det er jo bare en 
periode. 

D 
At tage på lidt længere ture med hende. Det kan 
selvfølgelig være hårdt nogle gange og skal plan-
lægges godt sådan rent praktisk, fordi hun plud-
selig kan blive træt eller sulten. Men jeg synes 
altid, det er fedt, når vi kommer ud og oplever 
noget. 
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F  
Ikke mere. Men det gjorde jeg i starten af min 
barselsorlov. Jeg er lærer på en folkeskole, og 
jeg tænkte meget på, hvordan det gik med mine 
elever. Men jeg ved jo, at jeg har dygtige kolle-
ger, som underviser mine klasser, mens jeg går 
hjemme. 

G  
Det skifter lidt. De fleste dage tror jeg, hun synes, 
det er dejligt at være på arbejde, hvor hun kan 
tænke på andre ting end bleer og babymad. Men 
nogle dage er det lidt hårdt for hende, fordi hun 
savner Ingrid. Det kan jeg godt forstå, for sådan 
var det også for mig, dengang det var hende, der 
gik hjemme. 

H  
Ikke rigtig. Faktisk er jeg overrasket over, hvor 
lidt jeg når. For mens Ingrid er vågen, er jeg sam-
men med hende, og når hun sover, rydder jeg op 
eller sover selv. I starten troede jeg, at jeg kunne 
nå at reparere lidt på huset og se nogle serier på 
Netflix. Men det kan jeg næsten aldrig. 

6 



0. Hvad laver du på en typisk dag? 

28. Er det hårdt at være på barselsorlov? 

30. Hvordan har din kone det med, at hendes barselsorlov er slut? 

A 

26. Hvad kan du bedst lide at lave sammen med Ingrid? 

27. Savner du somme tider dit arbejde? 

29. Har du tid til andet end at passe Ingrid? 

Instruktion 
. Læs Interview med Rune — en far på barselsorlov. 

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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