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og          ikke          kun          uden          godt          alle          selvom

med          for          husket          skuffet          men          tilfreds          glemt

Opgave 3 CPR-nummer

Instruktion
• Læs teksten Et heldigt møde.
•  Skriv de ord (13-20), der mangler. 

Ordene findes i rammen nederst på siden. 
Du skal kun bruge hvert ord én gang. 
Der er fem ord, du ikke skal bruge. 

Se eksemplet (0). 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

Et heldigt møde

Eksempel

Magnus fra Sorø har søgt et job som kok på en fin restaurant i København, ______________________ nu 

er han glad og spændt, for han er blevet bedt om at komme til jobsamtale. 

Magnus har planlagt at tage bilen til København, ______________________ da han sætter sig ind i sin 

bil for at tage afsted, vil den ikke starte. Derfor cykler han hurtigt hen til stationen for tage toget. Da han 

kommer derhen, er der ikke ret lang tid til, at toget til København kører, så Magnus skynder sig hen til 

automaten for at købe en billet. Men da han skal betale, opdager han et nyt problem: han har hverken 

______________________ at få sin pung eller sin telefon med. Magnus ved ikke, hvad han skal gøre, for 

han vil ikke tage toget ______________________ billet. Bagved Magnus står der en ung kvinde, som kan 

se, at han ikke kan betale. Og selvom de ______________________ kender hinanden, tilbyder hun at købe 

en billet til ham. Magnus takker den fremmede kvinde mange gange. Han får hendes telefonnummer, så 

han kan betale hende pengene tilbage senere, og han når toget i sidste øjeblik.  Da han sidder i toget, er han 

lettet, men også lidt nervøs, _____________________ han tænker på, hvordan samtalen vil gå. Den går 

heldigvis godt, så da Magnus tager hjem, er han ret _____________________. 

Derhjemme betaler han straks den hjælpsomme kvinde med MobilePay. Men han sender hende ikke 

_____________________ pengene, men også en sms, hvor han spørger, om hun vil med ud og drikke en 

kop kaffe i weekenden. Det vil hun gerne. Og om lørdagen mødes de på en café i Sorø, og denne gang har 

Magnus ikke _____________________ sin pung, så det er selvfølgelig ham, der betaler for kaffen.

(16)

og
(0)

(13)

(14)

(15)

(18)

(19)

(20)

(17)
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Opgave 4

Instruktion
•  Læs teksten Sofie er alenemor.  

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.

Sofie er alenemor
Sofie er 35 år, læge og alenemor til Hugo på 4 år.  

  Eksempel

0. Sofie er 35 år. Hun bor i København, hvor hun arbejder som læge på et hospital. Hun synes, det er 

et spændende job, som giver hende mulighed for at hjælpe andre mennesker, og Sofie er rigtig glad 

for det. ___________________. Hun skal nemlig både passe sit job og sin søn, Hugo, som er fire år 

gammel, og som hun bor alene sammen med. 

21. Sofie blev skilt fra Hugos far for tre år siden. Kort tid efter blev Hugos far tilbudt et job i Tyskland, 

som han sagde ja til. Så nu bor og arbejder han i Berlin, og han kommer kun til København en eller 

to dage om måneden for at være sammen med sin søn. ___________________.  For det betyder, 

at han ikke kan hjælpe hende med at passe Hugo i hverdagen, og det kunne hun godt have brug for 

somme tider.  

22. Sofie er læge på hospitalets hjerteafdeling, og som hospitalslæge har hun skiftende arbejdstider. For 

det meste arbejder hun om dagen, men hun har også aften- og nattevagter. Derfor skal Hugo nogle 

gange passes om aftenen og om natten. ___________________. Han går nemlig i en børnehave, der 

har åbent 24 timer i døgnet. Så han kan godt være i børnehaven, selvom Sofie arbejder sent, og det er 

hun rigtig glad for. 

A
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Opgave 4 – fortsat CPR-nummer

23. Når Sofie har aften- eller nattevagt på hospitalet, skal Hugo sove i børnehaven om natten. Så  

afleverer hun ham i børnehaven om eftermiddagen sammen med en taske med tøj og hans bamse. 

Nogle af de andre børn græder altid, når de skal sige farvel til deres forældre og være i børnehaven 

om natten. __________________. I starten var han somme tider lidt ked af det, når hans mor skulle 

gå. Men nu er han vant til det, og han synes faktisk, det er hyggeligt, når han skal sove i børnehaven.

24. Sofies skiftende arbejdstider på hospitalet betyder, at hun somme tider har fri to eller tre dage i træk, 

og de dage er Hugo ikke i børnehave. I stedet er han derhjemme sammen med hende, og det nyder 

Sofie.  __________________. For han elsker at være sammen med sin mor hele dagen. Så hygger de 

derhjemme, går på legepladsen eller tager på en tur til zoo eller et andet sted.

25. Selvom Sofie er glad for sit job, og det fungerer fint med Hugos børnehave, kunne hun godt tænke sig 

en mere normal hverdag sammen med Hugo. Derfor har hun planer om at købe sin egen lægeklinik, 

hvor hun kun skal arbejde i dagtimerne. ___________________. Så det må vente, men Sofie håber, at 

hun har sparet penge nok sammen til at købe klinikken, når Hugo skal starte i skole om et par år. 

Eksempel

A Men hun har en travl hverdag.

B Men det gør Hugo ikke.

C Hun har faktisk allerede købt den.

D Det er lidt hårdt for Sofie.

E Det gør Hugo også.

F Hun har bare ikke råd endnu. 

G Så savner Hugo faktisk sin børnehave. 

H Men det er ikke noget problem.
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Interview med Yonas  
– vikar i et vikarbureau
Yonas er vikar og har stor erfaring med lagerarbejde. Han er tilmeldt et vikarbureau, som 
ringer til ham, hvis en arbejdsplads mangler en vikar til deres lager. 

6

Opgave 5

Eksempel

A E
Jeg startede lige efter min 40 års fødselsdag, så 

det må snart være i tre år. Dengang havde jeg 

gået ledig i nogle måneder, og jeg kunne ikke 

finde et job. Jeg så et opslag fra et vikarbureau på 

Facebook og ringede til dem. De indkaldte mig 

til en samtale, og så begyndte jeg dagen efter.

Lidt af hvert. Det siger næsten sig selv. Men det 

vigtigste er nok, at man er fleksibel og møde- 

stabil, og så skal man kunne lide at møde nye 

mennesker. Det her er ikke et job for folk, som 

bedst kan lide at dagene altid ligner hinanden.

B F
Ja, for det meste. Det er lidt usikkert, fordi jeg 

ikke har fast arbejde, og nogle måneder er da 

også bedre end andre. Det skal man altid huske. 

Men jeg har fx råd til at have bil, og i år kan min 

kone og jeg også tage ud at rejse i sommerferien 

med vores børn, så jeg er godt tilfreds. 

Nej, egentlig ikke. Somme tider kører jeg forbi 

vikarbureauet, hvis vi skal snakke om vagtplaner 

og løn og sådan noget, men jeg synes ikke, jeg 

har brug for mere end det. Så jeg har det faktisk 

helt fint med, at jeg ikke har en fast arbejdsplads.  

C G
Det er lidt forskelligt. Det kan skifte fra uge til 

uge. Jeg kan bedst lide at arbejde om dagen, fordi 

det passer godt sammen med mit familieliv. Men 

somme tider siger jeg også ja til vikararbejde om 

aftenen og om natten. Det gør jeg, hvis det fx er 

det eneste, jeg kan få den uge. 

Først og fremmest har jeg jo brug for at tjene 

penge. Men jeg kan også godt lide den frihed, jeg 

har i det her job. Fx er det rimelig let for mig at 

holde fri en dag, hvis jeg har brug for det. Og så 

kan jeg faktisk godt lide, at jeg får mulighed for 

at være på så mange forskellige arbejdspladser. 

D H
Nej, ikke specielt. Men da jeg startede som vikar, 

var det værre. Dengang havde jeg ikke bil, så jeg 

var nødt til at tage bussen, hvis jeg fik et vikarjob, 

der lå langt væk eller ude på landet. Der kører 

ikke altid så mange busser, så jeg skulle somme 

tider stå meget tidligt op om morgenen. Det 

savner jeg ikke.

Ja, de skifter ikke så meget. Jeg har kørekort til 

truck, så jeg bliver tit bedt om at arbejde steder, 

hvor de har brug for én, der kan flytte varer med 

truck. Men ellers laver jeg alt, hvad man nu laver 

på et lager. Tager imod varer, scanner og pakker 

dem og sådan noget. 
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Opgave 5 – fortsat

7

Instruktion
•  Læs Interview med Yonas – vikar i et vikarbureau. 

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.

A

Eksempel

0. Hvor længe har du været vikar?

26. Hvad skal en vikar være god til?

27. Hvorfor arbejder du som vikar?

28. Har du altid de samme arbejdsopgaver?

29. Tjener du nok som vikar?

30. Bruger du meget tid på transport?

CPR-nummer
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