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Opgave 2 
 
Fokus: Færdighed i at læse omhyggeligt globalt. 
  
Instruktion: Kursisten skal læse teksten og derefter skrive bogstaverne på de seks 

sætninger, der mangler, i de nummererede huller i teksten. 
 Der er et eksempel. 
 
Tid: 15 minutter. 
 
Vurdering: Bestået: 4-5 point   
 Ikke bestået: 0-3 point 
 
 
Rettenøgle: 

 
Svar  Point 

1. H   1 
2. C   1 
3. B   1 
4. I   1 
5. A .  1 
6. E  1 
___________________________________________________________ 
Maksimumpoint for opgave 2 6 point 
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Navn: ____________________________________ Kursistnr.: __________ 
 

Opgave 2 

Instruktion:   Læs teksten Constance fra Ghana fortæller om sit liv i Danmark 

   I hvert afsnit er der et hul, hvor der mangler en sætning. 
 Sætningerne, der mangler, står på listen (A-I) 

 Find den sætning, der passer bedst i hvert afsnit (1-6). 
 Skriv dit svar (= bogstav) på linjen i hullet. 
 Der er to sætninger, du ikke skal bruge. 
 Se eksemplet i første afsnit.  

 

Tid:   15 minutter. 

 

Constance fra Ghana fortæller om sit liv i Danmark 

Jeg kom til Danmark i starten af februar, og jeg husker endnu, hvor koldt det var. Når jeg stod 

og ventede på bussen om morgenen, var jeg bange for at fryse til is. (0) 

_________D________ Jeg kunne heller ikke lide maden. Jeg syntes ikke, dansk mad smagte 

af noget. Og det første jeg købte, var en stor flaske chili, jeg kunne hælde over frikadellerne.  

 

Jeg kom til Danmark, fordi jeg havde forelsket mig i Peter, mens han arbejdede i Ghana. Vi 

mødtes hos fælles venner og faldt med det samme for hinanden. (1) __________________ Da 

vi havde været gift et år, rejste vi til Danmark, hvor jeg hurtigt et job som rengøringsassistent, 

selv om jeg ikke kunne et ord dansk. Det var i et stort firma. Her arbejdede jeg indtil nogle 

dage før, jeg fødte vores tvillinger, Mads og Jens.  

 

Efter et års barselsorlov fik jeg igen et rengøringsjob. Jeg var ikke særlig glad for arbejdet og 

besluttede mig for at tage en uddannelse, så jeg kunne få et bedre job. Men det forudsatte, at 

jeg kunne dansk. Jeg meldte mig derfor til et danskkursus. Det var hårdt. Jeg arbejdede om 

dagen og gik til dansk to aftener om ugen, samtidig med at tvillingerne var så små. 

(2) _________________ Min svigermor var også sød til at hjælpe. Hun passede drengene, når 

de var syge. 

 

I dag har jeg arbejde som kantineleder på en uddannelsesinstitution. Vi er 4 ansatte i kantinen, 

og tre af os har udenlandsk baggrund. Vi arbejder utrolig godt sammen. Selvfølgelig er der  
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dage, hvor der er ekstra meget at lave eller noget går galt. (3) __________________ Men vi 

klarer det som regel med godt humør. 

 

Vi har haft flere udenlandske kvinder i aktivering her i kantinen. (4) __________________ 

De fleste har fået et ordinært job efter 3 måneders praktik hos os. Vi er ikke bedre end andre 

arbejdspladser, men når kvinderne ser, at jeg har klaret mig godt, så giver det dem en tro på,  

at det ikke er umuligt at finde et job.  

 

 (5) __________________ Jeg synes, det er vigtig at være så meget sammen med drengene 

som muligt, mens de er små. Hver anden dag skiftes Peter og jeg dog til at løbe en tur. Nogle 

dage kan det selvfølgelig være svært at tage sig sammen til at komme af sted. Især når det er 

mørkt og koldt. Men bagefter har jeg det så godt og har fået ny energi. 

 

Alt i alt synes jeg, at jeg er faldet godt til i Danmark. Selvfølgelig savner jeg da min familie i 

Ghana, jeg savner mit land og somme tider den varme sol. (6) __________________ Det har 

bestemt sin charme. Maden? Ja, jeg må indrømme, at jeg stadig synes, at traditionel dansk 

mad smager kedeligt.  

 
 

A. I min fritid er jeg først og fremmest sammen med familien. 
 
B. Så bliver det hele lidt stresset. 
 

C. Peter støttede mig meget og tog sig af det meste herhjemme i de år. 
 

Eksempel: D. Men kulden var ikke det eneste problem. 

 
E. Men jeg har faktisk lært at sætte pris på det danske vejr med de skiftende årstider. 
 
F. Der gik dog et godt stykke tid, inden jeg forelskede mig i Peter. 
 
G. Desværre er der tit mange problemer. 
 
H. Det var alvor, og vi besluttede os for at blive gift. 
 
I. Og det har været en stor succes. 
 
 


