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Marie og hendes mobil

Eksempel

Næsten alle ældre har en mobiltelefon. Men mange af dem kan ikke skrive en sms. Det kunne Marie Larsen 

på 82 heller ikke i starten. Men det kan hun ________________. 

I mange år brugte Marie Larsen kun sin mobil, når hun skulle ringe til nogen. Men nu går Marie på 

________________ på biblioteket. Her lærer hun mere om, hvad hun kan bruge sin mobil til. Hendes 

lærer er en ung mand, som hedder Emil. ________________ har lært Marie, hvordan man skriver og 

sender en sms.  

Marie kan ________________ skrive sms’er særlig hurtigt endnu. Men hun bliver bedre og bedre til det, 

for hun øver sig meget. F.eks. sender hun en sms til sin søn hver dag. Hun fortæller, hvad hun laver, og 

hvordan hun har det. Marie bliver altid ________________, når han svarer på hendes sms’er. Hun synes, 

det er dejligt at få en lille hilsen fra ham.

Marie er ________________ glad for sit kursus. Hun synes, at Emil er sød og dygtig, og hun lærer en 

masse. I næste uge skal hun lære at tage billeder med kameraet på sin mobil. Det glæder hun sig meget til. 

Hun ________________ nemlig at lære noget nyt. 

Opgave 1

nu          meget          glad          hader          ikke

indkøb          han          sur          elsker          hun          kursus
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Instruktion
•  Læs teksten Marie og hendes mobil. 
•  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)

(6)

(0)
nu
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Adam elsker sport

 Eksempel

Adam er 15 år, og han bor sammen med sine forældre og sin søster i et hus i nærheden af Køge. 

Adam går i 9. klasse på en skole i Køge. Han har én stor interesse, og det er sport. I sin fritid 

spiller han guitar. Så han bruger al sin fritid på at dyrke sport.

7. Adam står tidligt op om morgenen. Så kan han nemlig løbe en lang tur, inden han skal i skole. 

Adam går sent i seng og sover altid længe om morgenen. Når han kommer hjem, går han i bad 

og tager tøj på. Så spiser han morgenmad sammen med sin familie, og bagefter tager han i skole. 

8. Adam bor langt fra sin skole. Men han cykler altid og i al slags vejr. Også når det regner og sner. 

Så han tager altid bussen til skole. Han vil nemlig gerne have motion, og han kan ikke lide at køre 

i bus. Han har en rigtig god cykel, og han elsker at køre hurtigt. 

9. Adam har gymnastik i skolen et par gange om ugen. Det synes han er meget kedeligt. Så spiller 

han tit fodbold eller håndbold med sine kammerater fra klassen. Det kan Adam rigtig godt lide. 

For de har det altid sjovt sammen, og deres lærer er god.  

10. I sin fritid går Adam til svømning i en klub. Han svømmer tre til fire gange om ugen. Men han er 

ikke så god til det endnu. Han har gået til svømning i mange år, og han er meget dygtig. Adam er 

også tit med i svømme-konkurrencer, og han har vundet mange gange. 

11. Til sommer skal Adam til USA med to andre drenge fra sin klub. I USA skal de være med i en 

stor konkurrence for unge svømmere fra hele verden. Adam skal rejse rundt i USA sammen med 

sine forældre. Mange af de andre svømmere er meget dygtige. Så Adam tror ikke, at han vinder. 

Men han glæder sig alligevel.

Opgave 2 CPR-nummer
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Instruktion
•  Læs teksten Adam elsker sport. 

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 Kasper  
– ung mekaniker

Eksempel

A E
Ja, det synes jeg. Jeg møder ikke så tidligt, og jeg 

arbejder aldrig om aftenen. Og så har jeg altid fri 

i weekenden. Det passer mig godt, for så kan jeg 

være sammen med mine venner og gå til fest og 

sådan noget. 

Heldigvis lige ved siden af hvor jeg bor. Det er 

derfor, jeg kommer der et par gange om ugen. 

Sidste år gik jeg til gymnastik i en klub. Men den 

lå ret langt væk, så jeg kom der næsten aldrig.

B F
Nej, jeg tror, jeg gerne vil prøve noget andet 

engang. Jeg har f.eks. en drøm om at blive bilsæl-

ger. Eller om at komme ud at sejle med et stort 

skib. Men det bliver først om 5-10 år, tror jeg.

Jeg arbejder tit over, så jeg er ret træt efter  

arbejde. Men jeg prøver at komme til fitness  

2-3 gange om ugen. I weekenden er jeg altid 

sammen med mine venner. Vi går i byen fredag 

eller lørdag aften.

C G
Ja, det har jeg. De har alle sammen arbejdet som 

mekanikere i mange år, så de lærer mig meget. Vi 

har det tit sjov sammen, når vi står og reparerer 

biler. Det er meget hyggeligt.

Ikke så lang tid, men jeg er også kun 21 år. Det 

er faktisk mit første job, og i næste måned har 

jeg haft det i et halvt år. Jeg fik jobbet, da jeg lige 

var færdig med min uddannelse. Så jeg var meget 

heldig.

D H
Ikke ret langt fra hvor jeg bor. Det tager kun  

10 minutter at gå derhen. Det er dejligt, at jeg 

ikke skal bruge så meget tid på transport, for så 

kan jeg sove lidt længere om morgenen. Og jeg 

kommer hurtigt hjem, når jeg har fri.

Ja, selvfølgelig. Og jeg elsker den! Jeg købte den 

brugt, da jeg fik det her job. Den var ret gammel 

og ikke særlig pæn, men jeg har arbejdet i mange 

timer på at gøre den flot. Så nu er den, lige som 

jeg vil have den.
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Opgave 3 – fortsat

A

CPR-nummer

Spørgsmål

Eksempel

Har du gode arbejdstider?

12. Hvor længe har du været mekaniker?

13. Hvor ligger din arbejdsplads? 

14. Hvad laver du i din fritid? 

15. Har du gode kolleger?

16. Har du selv bil?

Instruktion
•  Læs Interview med Kasper – ung mekaniker. 

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.

Der gives 1 point for hvert korrekt svar.








