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Find svaret i teksten! 
 
Forberedelse til læseopgave 1, modultest 2 
 
 
Instruktion:    Læs spørgsmålene. 

      Find svaret i den tekst, der hører til spørgsmålet. 
 
Tid:       5 minutter. 
 
 
Studieskolen 
 
Du har en ven, der vil starte på Studieskolen. Han kan slet ikke noget 
dansk. 
 
1. Hvordan skal han kontakte skolen? _____________________________ 
    __________________________________________________________ 
2. Hvornår kan han kontakte skolen på denne måde? _________________      
    __________________________________________________________ 
 
DR1 i aften 
 
Du og din kæreste kan godt lide kriminalfilm.  
 
3. Hvornår skal I se fjernsyn i aften? _____________________________ 
 
Bus København – Berlin 
 
Du skal fra København til Berlin og tilbage igen. 
 
4. Hvad skal du i alt betale for rejsen? __________________________ 
 
5. Hvad skal du betale for at tage din 4-årige søn med? _______________ 
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Studieskolen 
 
Adresse 
  Studieskolen  
  Antonigade 6  
  1018 København K  
  Telefon: 33 18 79 99  
  E-mail: infodansk@studieskolen.dk 
 
Åbningstider 
  mandag til onsdag 10 - 16  
  torsdag 10 - 18  
  fredag 10 - 14  
 
Telefontider 
  dagligt 10 - 13 og 14 - 15  
  fredag 10 - 13  
 
Tilmelding 
  For begyndere: 
  Man skal møde op på Studieskolens kontor. Her vil man blive skrevet op   

   til et kursus. 
 
  For ikke-begyndere: 
  Niveauplaceringstest mandag og tirsdag 14-16, onsdag og torsdag 10-12 
  eller efter aftale. 

 
Telefonisk træffetid til vejledningen 
  Tlf. 33 18 79 24 mandag til fredag 9.00-10.00 og mandag til torsdag   
  13.00-14.00.  
 
Undervisningssteder 
  Kort over undervisningssteder kan fås på kontoret og findes på      
  Internettet.  
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DR1 i aften 
 
18.30 TV-Avisen med Nyhedsmagasinet, Sport og Vejret  
 
19.30 Hvad er det værd? 
Eksperterne vurderer et smukt fad fra virksomheden Aluminia og en af de 
sjældne og nummererede kinastole af arkitekten H. J. Wegner. 
 
20.00 Sporløs  
Nanna, 24 år, søger sin biologiske mor fra Colombia. Nanna blev født på 
et børnehjem i Colombia og blev to måneder senere adopteret til Danmark.  
 
20.30 SOS - Jeg har gjort det selv! 
SOS besøger en familie, hvor renoveringen af en trappeopgang ikke helt 
blev den gave, som den skulle have været. 
 
21.00 TV-Avisen  
 
21.25 Kontant  
"Der er slet ingen kundeservice, og jeg anbefaler andre at holde sig væk 
fra Merlin!" siger en kunde. Kontant konfronterer Merlin med kritikken. 
 
21.50 Sportsnyt  
 
22.00 Inspector Morse: Sidste bus til Woodstock  
Engelsk krimi.18-årige Lisa får et lift af en fremmed bilist, da hun tager af 
sted for at møde sin nye kæreste. Den unge pige når frem - men ikke i live. 
Kæresten finder hende død på en parkeringsplads. En ny sag for 
kriminalkommissær Morse.  
 
23.45 OBS  
Oplysninger til borgerne om samfundet. 
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Bus København – Berlin 

Linje E-55 kører dagligt mellem Københavns Hovedbanegård og Berlin. 

Bussen kører til havnen i Gedser, hvor passagererne går ombord i færgen 
til Rostock. Efter færgeoverfarten venter bussen ved landgangstrappen, og 
turen fortsætter til Berlin. 

Man køber sin billet af chaufføren. Det er normalt ikke nødvendigt at 
bestille plads i forvejen.  

Alle billetter er enkeltbilletter. Ved returrejser skal man altså købe to 
enkeltbilletter! 

Pris for en 
enkeltbillet: 
 

 
Voksen: 190 kr.  
 
For hver købt voksenbillet kan man gratis tage ét barn under 
16 år med. 

Billetprisen er for hele turen og er inklusive færgeoverfart Gedser-
Rostock. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. D. 



A. D. september 2005 5 

Opgave 2 
 
Instruktion: Læs teksten Torben elsker sit job. 
I hvert afsnit er der én sætning, der ikke passer i afsnittet. Find den sætning, der ikke passer. 
Streg sætningen ud.  Se eksemplet i afsnit 0. 
 
Tid: 10 minutter. 
 
Torben elsker sit job 
(0) Torben har boet i København næsten hele sit liv. Men for tre år siden mistede han sit 
arbejde som mekaniker. Han er stadig arbejdsløs. Han søgte mange job, men fik ikke 
noget. Til sidst søgte han arbejde i hele Danmark, og han blev ansat som mekaniker på et 
stort værksted i Nordjylland. 
(1) Så flyttede Torben til Jylland sammen med sin kone Susanne og deres lille søn Tobias. 
De bor i et dejligt hus og har søde naboer, som de tit er sammen med. De kender ikke 
nogen, der hvor de bor. Tobias er startet i børnehave, og han har fået mange 
legekammerater der. 
(2) Torben har altid drømt om at blive selvstændig, og for et halvt år siden åbnede han sit 
eget autoværksted. Det går godt med værkstedet, men han arbejder også meget. Han er 
hjemme ved totiden hver dag. Værkstedet har åbent fra klokken 7 til 17 og to dage til 
klokken 22:00. 
(3) Det er selvfølgelig lidt hårdt for Susanne, der venter en ny baby. Hun passer barn og hus 
og laver mad. Hun har ikke rigtig noget at lave. Hun passer også regnskaber i Torbens 
værksted, for hun er god til tal. Det er Torben glad for. Han vil meget hellere arbejde med 
biler. 
(4) Torben kan reparere alle slags biler, og han har mange kunder. Der er mange, der er 
glade for, at han har længe åbent to dage om ugen. De kommer kun om formiddagen. Så 
kan de aflevere bilen efter arbejde og hente den igen næste dag. 
(5) Torben og Susanne savner ikke storbyen. De er meget glade for at bo i Jylland. Selv om 
Torben arbejder meget, synes de ikke, at livet i Nordjylland er så travlt som i København. 
De tænker på at flytte tilbage til København. 
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Indsæt det rigtige ord 
 
Forberedelse til læseopgave 3, modultest 2 
 
 
 
Instruktion:   Læs teksten. 

     Skriv de ord, der mangler. 
     Du kan finde ordene i boksen. 
     Der er to ord, du ikke skal bruge. 

 
Tid:      5 minutter. 
 
 
Peter er en dreng på 12 år. __________ går i skole fra 8 til 14 hver dag. 
Efter skole er han på fritidshjem. Her leger han med de andre børn eller 
spiller computerspil. Ved 16-tiden får hans forældre fri fra arbejde, og så 
cykler han hjem. Nogle gange hjælper han dem med at lave mad. 
__________ gange sidder han på sit værelse og laver lektier.  
 
Om aftenen hygger Peter sig med sin far og mor. __________ spiller et 
spil sammen, ser fjernsyn eller går en tur. Men om mandagen og torsdagen 
går han til fodbold sammen med andre drenge, __________ er på hans 
alder.  
 
I weekenden tager familien tit over i deres sommerhus. __________ ligger 
på Fyn. Hvis de bliver hjemme, leger Peter med sine kammerater eller står 
på rulleskøjter. Engang imellem tager han også i svømmehallen sammen 
med __________ far.  
 
 

de        hun        sin        det        der        fordi        andre        han 
 
 
 

A. D. 



A. D. september 2005 7 

Find teksten, der passer til overskriften! 
 
Forberedelse til læseopgave 4, modultest 2 (omtrent) 
 
 
Instruktion:    Læs overskrifterne. 

      Find teksten, der passer til overskriften. 
      Skriv tekstens bogstav ud for overskriften. 
      Der er én tekst, du ikke skal bruge.  

 
Tid:       10 minutter. 
 
 
 
Eksempel:    B   Indvandrere vil ikke på plejehjem 
 
 
 
1. ___ Indvandrere er interesserede i politik  
 
 
2. ___ Udlændinge skal betale for at lære dansk  
 
 
3. ___ Indvandreres sundhed skal forbedres 
 
 
4. ___ Etniske ekspedienter er de bedste 
 
 
5. ___ Boligselskaber lader indvandrere vente  
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A.  
7-Eleven vil gerne have medarbejdere af anden etnisk baggrund end dansk. 
De sælger nemlig mere end danskerne. 
 
B. 
Kun otte nydanskere har en af Københavns Kommunes 5259 
plejehjemspladser. Det hænger især sammen med sprogproblemer, mener 
indvandrerforeningen POEM.  
 
C. 
Når personer med ikke-danske navne ringer til boligselskaber, får de at 
vide, at ventetiden på boliger er længere, end den faktisk er. Integrations-
minister Bertel Haarder er vred. 
 
D. 
Hvis flygtninge og indvandrere skal integreres, skal alle i samfundet være 
mere aktive – også danskerne, siger formanden for Multikulturel Forening. 
 
E. 
Unge indvandrere i Danmark er mere politisk aktive end indvandrere i 
lande som Sverige og USA, viser en ny international undersøgelse. 
 
F. 
Tilbuddet om gratis danskundervisning i København er måske snart slut. 
Det vil være meget dårligt for integrationen, siger en lokalpolitiker. 
 
G. 
En gruppe medicinstuderende har dannet en forening. Den skal hjælpe 
etniske minoriteter med at leve sundere. De studerende vil også lave kurser 
for læger, sygeplejersker og andre, der arbejder i sundhedssektoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra: Urban 2004, let bearbejdet. 


