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Emil flytter i lejlighed 

Eksempel  

Emil er 23 år. Han bor på et _______________ værelse på kun 10 kvadratmeter. Men nu har han fået sin 

egen lejlighed, og derfor skal han flytte.

Emil skal flytte ind i sin nye lejlighed om lørdagen, og han har brug for hjælp til flytningen. Så han har 

spurgt sin ven Jonas, om han vil hjælpe. Det vil Jonas _______________, og det er Emil glad for. Han har 

også brug for en bil til at flytte sine ting i. Men det er dyrt at leje en flyttebil, og Emil har ikke så mange 

penge. Derfor _______________ han sin fars store bil, og det skal han ikke betale noget for.

Lørdag morgen pakker Emil sine ting ned i kasser. Emil og Jonas bærer kasserne og Emils møbler ud 

i bilen, og bagefter kører de hen til den nye lejlighed med det hele. Lejligheden ligger på 5. sal. Der er 

_______________ en elevator, så det tager lang tid at bære alle tingene op ad trapperne. Emils seng er stor 

og tung, og det er meget _______________ at bære den op på 5. sal. Da Emil og Jonas er færdige, er de 

trætte. De er _______________ sultne, så de går ud og spiser pizza. Emil betaler for pizzaerne og siger tak 

til Jonas, _______________ han ville hjælpe ham med at flytte.

(0)

lille             hårdt              låner              ikke              nemt              stort              

gerne              men              køber              fordi              også

Opgave 1
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Instruktion
•  Læs teksten Emil flytter i lejlighed. 

•  Skriv de ord, der mangler. 

Ordene findes i rammen nederst på siden. 

Der er fire ord, der ikke passer.

Se eksemplet (0).

Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

lille

(6)
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Lukas går på kokkeskole 

Eksempel

Lukas er en ung mand på 18 år, som bor hjemme hos sine forældre. Han bruger meget tid i  

køkkenet, og han elsker at lave nye retter. I hverdagen er det tit ham, der laver middag til familien. 

Men han kan ikke så godt lide at lave mad. Og hans forældre synes, at han er rigtig god til at lave mad. 

7. Lukas vil gerne være kok, og derfor er han startet på kokkeskole. Han har gået på skolen i fire 

måneder, og han er glad for at gå der. Han synes, at undervisningen er spændende. Og han kan godt 

lide lærerne og de andre elever. Så han vil gerne stoppe på kokkeskolen. 

8. Kokkeskolen ligger ca. ti kilometer fra, hvor Lukas bor. Han cykler altid til skole, fordi han godt kan 

lide at få motion. Han tager bussen hver morgen, når han skal i skole. Så sidder han og slapper af 

i bussen og hører musik på sin mobil. Somme tider snakker han også med en af sine venner, som 

tager den samme bus i skole.  

9. På skolen lærer Lukas og de andre elever mange forskellige ting. I skolens køkken lærer de at lave 

varme og kolde retter. De lærer også, hvordan man arbejder godt sammen i et køkken. Lukas  

arbejder altid alene i køkkenet. De arbejder tit sammen i små grupper og hjælper hinanden med at 

lave maden.

10. I næste måned skal Lukas i praktik i køkkenet på en fin restaurant, som ligger i København. På 

restauranten skal han arbejde sammen med to professionelle kokke. Det har Lukas ikke prøvet før, 

og han glæder sig. Men han er ikke glad for, at han skal i praktik. Han tror, det bliver meget  

spændende. 

11. Lukas har store planer for fremtiden. Han håber, han bliver en dygtig kok. Og han drømmer om at 

åbne sin egen restaurant om nogle år. Han har åbnet en restaurant, der ligger midt i byen. Men han 

skal først lære meget mere og spare penge sammen til at købe en restaurant.

Opgave 2 CPR-nummer
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Instruktion
•  Læs teksten Lukas går på kokkeskole. 

I hvert afsnit er der en sætning, der ikke passer.

•  Find den sætning, der ikke passer.

•  Streg sætningen ud.

Se eksemplet.

Der gives 1 point for hvert korrekt svar.
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Opgave 3

Interview med Yaser – gårdmand i en boligforening
Yaser er 24 år og kommer fra Syrien. Han arbejder som gårdmand og laver praktisk arbejde for en 
boligforening med 300 lejligheder.

Eksempel 

A E
Det er lidt forskelligt, men jeg arbejder mest 

udenfor. Her passer jeg de grønne områder. Jeg 

slår fx græs og klipper hæk. Nogle gange laver jeg 

også forskellige små reparationer.

Jeg arbejder 30 timer om ugen. Jeg møder hver 

morgen kl. 9 og har fri kl. 16. Men om fredagen 

har jeg lidt tidligere fri, og det er dejligt. Og jeg 

skal aldrig arbejde i weekenden. 

B F
To gange om ugen går jeg på sprogskole kl. 17-20. 

Ellers er jeg meget sammen med mine venner. Vi 

mødes tit hjemme hos en af os. Så hygger vi os 

sammen og ser film. I weekenden spiller vi nogle 

gange fodbold i parken.

Nej. Vi er to gårdmænd, der deler arbejdet. Vi 

mødes hver morgen og aftaler, hvad vi skal lave 

den dag. Så drikker vi en kop kaffe, og bagefter 

starter vi på dagens arbejde. 

C G
Jeg har været ansat som gårdmand i næsten to 

år nu. Men jeg startede med at være i praktik i et 

halvt år, så jeg har faktisk været her i to et halvt 

år nu. 

Nej, det har jeg ikke. Somme tider tænker jeg på 

at begynde på en uddannelse som gartner, men 

lige nu er jeg glad for min hverdag med arbejde, 

sprogskole og fritid.

D H
Ikke så meget. Jeg vil bare gerne passe mit 

arbejde, så jeg har ikke tid til at stå og snakke 

med beboerne. Men jeg hilser selvfølgelig altid på 

dem, når jeg fx møder dem på trappen.

Ja, jeg synes, det er dejligt at være så meget 

udenfor. Og jeg har et rigtig godt samarbejde 

med min kollega. Jeg kan også godt lide mine 

arbejdsopgaver. Så det er et job, som passer godt 

til mig.
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Opgave 3 – fortsat

A

CPR-nummer

Eksempel (0)

0. Hvad laver du som gårdmand?

12. Arbejder du altid alene?

13. Hvordan er din arbejdstid?

14. Er du glad for at arbejde som gårdmand?

15. Hvor længe har du haft jobbet?

16. Hvad laver du, når du ikke er på arbejde?

Instruktion
•  Læs Interview med Yaser – gårdmand i en boligforening. 

Der er otte afsnit (A-H). 

•  Læs spørgsmålene (12-16).

•  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.
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