
Introduktion til modultest 4 (dec. 2011) 
I slutningen af dette kursus skal du til modultest 4.  
Du vil blive testet i alle fire færdigheder: Lytning, læsning, skrivning og mundtlig 
kommunikation. 
 
 
Læsning 
Opgave 1: Du skal læse nogle spørgsmål. Herefter skal du skanne /læse en 
   længere tekst hurtigt og svare kort på spørgsmålene.  

 15 min. 
 
Opgave 2: Du skal læse en tekst omhyggeligt. I hvert afsnit er der et hul, 
    hvor der mangler en sætning. Du skal nu finde den sætning, der  
                 passer bedst i hvert afsnit. Der er to sætninger, du ikke skal  
                 bruge. 

 20 min. 
Opgave 3: Du skal skrive de ord, der mangler i en tekst. Ordene skal  
   vælges fra en boks. Der er 4 ord, du ikke skal bruge. 
   10 min. 
 
Opgave 4: Du skal søge i / læse nogle tekster hurtigt Derefter skal du finde  
                 den tekst, der passer til en given sætning. Der er 2 tekster, du  
                 ikke skal bruge. 
  10 min. 
Skrivning 
 
Opgave 1 
 
Du skal vælge mellem opgave 1A og opgave 1B. 
 
Opgave 1A: Du skal læse et givet brev og herefter svare på brevet. Du kan  
                    fx svare på de spørgsmål, der stilles i brevet. Du skal indlede  
                    og afslutte på en passende måde.  
                    Min. 125 ord.   
                    Tid: 45 minutter 
 
Opgave 1B: Du skal skrive en historie, der slutter med en given sætning.  
      Min. 125 ord. 
       Tid: 45 minutter 
 
 



Opgave 2: Du skal skrive et indlæg, hvor du ud fra en given situation  
                  udtrykker enighed / uenighed samt begrunder det. Du kan evt.  
                  lade dig inspirere af  de stikord / synspunkter på situationen,  
                  der er givet i opgaven. Du skal give dit indlæg en overskrift.   
                 Min 100 ord. 
   Tid: 45 minutter 
 
 
NB: Man må kun bruge ordbøger til opgaverne i skrivning. 

 
 
 
 
Mundtlig kommunikation 
 
Opgave 1 
 
Du skal forberede dig på at præsentere emnet / projektet ganske kort (maks. 1 min.) 
Herefter stiller læreren uddybende spørgsmål og kan slutte af med perspektiverende 
spørgsmål, der relaterer emnet til dit eget liv. (3-4 min.) 
Tid: maks. 5 min 
 
Emnerne kan f.eks. være 

• arbejde 
• uddannelse 
• steder 
• sprog 

 
Opgave 2  
 
Opgaven løses i par.  
Du eller din samtalepartner skal snakke om de emner, I har præsenteret, et ad gangen. 
I skal udveksle synspunkter og begrunde dem, og I skal også være parate til at følge 
op på synspunkter med spørgsmål og svar. Det er jeres fælles ansvar at indlede, 
gennemføre og afslutte samtalen.  



Modultest 4 (dec. 2011) 
 
 

LÆSNING 
Opgave 1 (15 min.) Opslagstekster 

Kortsvar (10 spørgsmål) 
Opgave 2 (20 min.) Fortællende tekst 

Udfyldning (6 sætninger af 8) 
Opgave 3 (10 min.) Fortællende tekst 

Udfyldning (10 ord af 14) 
Opgave 4 (10 min.) 
 

Informerende tekst.  
Matche spørgsmål og tekst (5 tekster af 7) 

 
SKRIVNING 

(enten opgave 1A eller opgave 1B)  
Opgave 1A (45 min.) Opgave 1B (45 min.) Opgave 2 (45 min.) 
Svare på et brev  En historie  Et indlæg til skolebladet 
 

MUNDTLIG 
Opgave 1 (individuel prøve) 
 

Opgave 2 (parprøve) 
  

et emne 
monolog og svare på spørgsmål 
(ca. 5 min.) 

udveksle synspunkter og begrunde 
(ca. 5 min.)  

 
 


