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Læseforståelse 2

Delprøve 2A:  Flere danske studerende  

rejser ud

Delprøve 2B:  Er stråling fra mobiltelefoner 

skadelig for helbredet?

Der er et teksthæfte og et opgavehæfte.

Læs først instruktionen i opgavehæftet.

• Hjælpemidler: Ingen

• Tid: 65 minutter
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Delprøve 2A – Flere danske studerende rejser ud
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Instruktion
• Læs teksterne Eva og Per tog et halvt år til udlandet og Flere danske unge tager en del  

af deres uddannelse i udlandet. 
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. Hvilken af følgende grunde var ifølge teksten mest afgørende for, at Eva besluttede sig for at tage på 

studieophold på Cardiff University?

Sæt ét kryds.

   A. Hun kunne blive bedre til at tale engelsk.
   B. Hun kunne studere fagligt relevante fag.
   C. Hun kunne ikke komme ind på University of London.

2. Hvilken af følgende grunde var der til, at Per tog til Cardiff Metropolitan University for at studere et 

halvt år? 

Sæt ét kryds.

   A. Han havde gode minder fra Wales, fordi han havde været der tidligere.
   B. Han havde mulighed for at studere nogle fag, han ikke kunne studere i København.
   C.  Han havde allerede kontakt med andre studerende der, som kunne hjælpe ham med at  

arrangere opholdet.

3. Hvilket af følgende udsagn er i overensstemmelse med det, der står i teksten? 

Sæt ét kryds.

   A.  Eva og Per har taget studielån for at kunne betale de store omkostninger, der er forbundet med 

at studere i Storbritannien.
   B.  Eva og Per anbefaler kun unge at tage på studieophold i lande, hvor der ikke er store  

omkostninger forbundet med det.
   C.  Eva og Per er glade for, at de valgte at tage til Cardiff, selvom der var store omkostninger  

forbundet med det.
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Delprøve 2A – fortsat
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CPR-nummer

Spørgsmål til tekst 2

4. Hvad ser erhvervslivet ifølge teksten som en væsentlig fordel ved, at de unge tager en del af deres 

uddannelse i udlandet?

Sæt ét kryds.

   A. De opnår særlige faglige kompetencer, de ikke kan opnå på danske uddannelser.
   B.  De opnår særlige samarbejdskompetencer, som mange danske firmaer har brug for.
   C.  De opnår særlige sproglige kompetencer, de kan bruge i virksomheder i udlandet.

5. Danske arbejdsgivere ser det ikke altid som en kvalifikation, at studerende har taget en del af deres 

uddannelse i udlandet. Hvilken af følgende betingelser skal ifølge teksten være opfyldt, hvis erhvervs-

livet skal se det som en kvalifikation?

Sæt ét kryds.

   A. De studerende skal vælge at studere i et land, der kulturelt er meget forskelligt fra Danmark.
   B.  De studerende skal vælge at studere i mindre eksotiske lande, så de kan fokusere på deres  

studier.
   C.  De studerende skal vælge et udenlandsk universitet, hvor de kan supplere deres uddannelse 

med relevante fag.

6. Hvilken af følgende grunde nævnes der i teksten til, at nogle danske studerende ikke vælger at tage 

en del af deres uddannelse i udlandet?

Sæt ét kryds.

   A.  De er ikke gode nok til at søge hjælp af universiteterne, når de skal planlægge et ophold.
   B.  De kan muligvis ikke få godkendt hele deres udenlandske studie på deres studie i Danmark.
   C.   Universiteterne vil ikke støtte de studerende personligt, økonomisk eller studiemæssigt.

7. Hvilket udsagn er i overensstemmelse med det, der står i teksten, om den nuværende fordeling af 

udenlandske studerende på de forskellige uddannelser i Danmark? 

Sæt ét kryds.

   A.  Den nuværende fordeling skal ændres, hvis det fortsat skal være en økonomisk gevinst at 

uddanne udenlandske unge.
   B.  Færre udenlandske studerende med den nuværende fordeling vil være en økonomisk gevinst, 

da udgifterne til SU vil falde.
   C.   Den nuværende fordeling er en økonomisk gevinst, selvom de studerende på nogle uddannel-

ser hurtigt rejser hjem igen efter studiet.

Bemærk: Delprøve 2B er på bagsiden!
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Instruktion
•  Læs teksten Er stråling fra mobiltelefoner skadelig for helbredet? 

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.

A B C D

0 dermed         X endelig til gengæld omvendt

1 behandlet for afhængige af eksponeret for beskyttet mod

2 desuden i stedet for imidlertid blandt andet

3 krav forbud opfordringer resultater

4 spørgsmål forklaringer undersøgelser anbefalinger

5 Formålet med Årsagen til Interessen for Konklusionen i

6 Samtidig Modsat Som nævnt Alligevel

7 derimod typisk sjældent modsat

8 løsningerne på grundene til konsekvenserne ved holdningerne til

 


