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OPGAVE 1 Beskriv billeder: Penge og forbrug 

1Penge
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OPGAVE 2 Lytteforståelse: Penge og forbrug 

I denne opgave skal kursisterne beskrive billed- 

erne og overveje, hvad personerne bruger penge  

på. Her introduceres kursisterne til emnet, sam- 

tidig med at deres ordforråd aktiveres, og de ved brug 

af sproghjælpen får øvet bestemte strukturer til at 

beskrive billeder. Opgaven er desuden en forberedel-

se til lytteøvelsen i opgave 2.

Billede 1 – Carla fortæller:

Jeg bruger alle mine penge på at rejse. Jeg har rejst i mange dele af verden, bl.a. i Europa,

Asien, Sydamerika og Nordafrika. Jeg rejser altid alene med rygsæk. Jeg elsker at rejse, 

fordi jeg gerne vil ud at opleve nye eventyr. Når man rejser, ser man tingene på en ny måde 

og lærer sig selv bedre at kende. Jeg er enig med H.C. Andersen i “at rejse er at leve”.

Billede 2 – Emil fortæller: 

Jeg bruger mange penge på tøj. Jeg arbejder som ekspedient i en tøjbutik, så jeg kan købe 

tøjet i butikken lidt billigere. Alligevel bruger jeg det meste af min løn på tøj og sko. 

Jeg køber dyrt tøj, især lækre skjorter, cowboybukser og sportssko, men også slips og 

jakkesæt. Jeg køber kun god kvalitet og mærkevarer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så 

vild med at shoppe – men det gør mig altid glad.  

Billede 3 – Sara fortæller:

Jeg er vild med boligindretning, og jeg bruger meget tid på at indrette min lejlighed. Jeg kan 

godt lide et personligt hjem, der ikke ligner andre hjem. Jeg elsker smukke ting af god 

kvalitet, men også sjove og specielle ting. Jeg bruger en del penge på designermøbler, fx har 

jeg lige købt en arkitekttegnet stol af Arne Jacobsen for 46.500 kr. Men den er også i læder.

Billede 4 – Poul fortæller:

Jeg er pensionist, og min store hobby er at gå på loppemarkeder eller i genbrugsbutikker. 

Jeg elsker at købe gamle brugte ting som glas, porcelæn, malerier og bøger. Jeg køber også tit

legetøj til mine fem børnebørn og mit lille oldebarn. Og så køber jeg masser af elektronik. 

I sidste uge købte jeg en radio for 50 kr. – og den fungerer helt perfekt.
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Denne opgave har flere faser, da der er flere formål.

  

Først introduceres relevante ord og udtryk (i boksen 

s. 9), som kursisterne skal forsøge at knytte sammen 

med personerne på billederne. Det aktiverer kursi-

sternes forforståelse og skærper deres opmærksom-

hed i forhold til ordenes betydning, inden de går i 

gang med selve lytteøvelsen. 

I næste fase afspilles lytteøvelsen, og kursisterne får 

be- eller afkræftet, om de har gættet rigtigt. 

Dernæst lytter kursisterne igen, mens de skriver 

stikord ud for de seks personer. Stikordene skal de 

bruge dels til at genfortælle, hvad de har hørt om 

personerne, dels til at svare på spørgsmål om perso-

nerne i gruppequizzen. Det er her hensigten, at kur-

sisterne skal prøve at få fat i så mange detaljer om 

personerne som muligt, da kursisterne jo ikke ved, 

hvad de bliver spurgt om i gruppequizzen.

Efter kursisterne har lyttet og skrevet stikord, skal 

de finde sammen i grupper, og en ad gangen gen-

fortælle, hvad de har hørt om personerne. De andre 

supplerer efter tur med deres stikord, så kursisterne 

på denne måde deler deres noter med hinanden. Un-

derstreg overfor kursisterne, at de skal fortælle om 

personerne i hele sætninger, dvs. med subjekt og 

verbum, så der også er fokus på korrekthed. 

Gruppequizzen kommer i forlængelse af dette grup-

pearbejde. Læreren beder kursisterne vælge en 

sekretær, som skal skrive gruppens svar på de 10 

spørgsmål, som læreren læser op fra spørgearket ne-

denfor. Læreren læser et spørgsmål ad gangen og gi-

ver kursisterne tid til at diskutere svaret i grupperne. 

Det er en pointe, at spørgearket ikke udleveres, for 

så skal kursisterne både lytte, forstå og forhandle sig 

frem til det svar, som sekretæren skriver ned. Det er 

en god ide at gøre gruppequizzen til en konkurren-

ce mellem grupperne. Det er både sjovt, og så øger 

det motivationen betydeligt. Til sidst samler læreren 

svarene ind, regner pointene ud og giver eventuelt en 

præmie til vindergruppen. 

Alternativt kan man gennemgå svarene på holdet på 

den måde, at hver gruppe læser deres svar op, hvor-

på læreren siger det rigtige svar og uddeler point til 

grupperne – skriv gerne pointene på tavlen, det øger 

spændingen. Giv et point for hvert rigtigt svar, så 

man fx i spørgsmål 1 kan få op til 4 point i alt. 
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Billede 5 – Liva fortæller:

Jeg har ikke et særlig stort forbrug. Jeg bor alene i en billig lejlighed, og jeg hader at shoppe, så 

jeg bruger ikke ret mange penge på mig selv. Men jeg maler i min fritid, så jeg bruger 

penge på pensler, lærreder og maling i alle mulige farver. Og så sparer jeg hvert år sammen til 

en uges malerkursus på en højskole. Jeg elsker at male billeder i naturen, fx af dyr, 

blomster og landskaber. Men jeg kan også godt lide at male portrætter af mine venner og 

min familie. 

 

Billede 6 – John fortæller:

Jeg er lige blevet single efter at have været i et fast forhold i mange år. Derfor går jeg meget ud i 

øjeblikket, og jeg bruger mange penge på at gå i byen hver weekend. Jeg går både på 

cafeer, restauranter, barer og natklubber. Jeg er ligeglad med, hvor mange penge jeg bruger, når 

jeg går ud. Det største beløb, jeg har brugt på én aften, er 3.000 kr. Men jeg betalte også det hele 

for mig selv og et par venner. Jeg elsker at feste og have det sjovt. Men jeg går også ud for at 

møde en sød pige. Jeg vil nemlig gerne have en kæreste igen på et tidspunkt. 
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         Spørgeark til gruppequizzen:

  1.  Hvor har Carla bl.a. rejst?  

  I Europa, Asien, Sydamerika og Nordafrika.

  2.  Hvorfor elsker Carla at rejse?

  Fordi hun gerne vil ud at opleve nye eventyr. / Når man rejser, ser man tingene på en ny måde og lærer sig selv 
  bedre at kende. / At rejse er at leve.

  3.  Emil køber dyrt tøj – hvad køber han især? 

    Lækre skjorter, cowboybukser og sportssko, men også slips og jakkesæt.

  4.  Hvad er Saras arkitekttegnede stol lavet af?

  Læder.

  5.  Hvilke ting køber Poul bl.a. på loppemarkeder?

  Glas, porcelæn, malerier, bøger, legetøj og masser af elektronik.

  6.  Hvem køber Poul legetøj til?

  Sine fem børnebørn og lille oldebarn.

  7.  Hvad bruger Liva penge på?

  Pensler, lærreder og maling og en uges malerkursus på en højskole.

  8.  Hvad maler Liva i naturen? 

  Fx dyr, blomster og landskaber.

  9.  Hvor går John i byen?

  På cafeer, restauranter, barer og natklubber.

10.  Hvorfor går John i byen?

  Han er lige blevet single, han elsker at feste og have det sjovt, og han går også ud for at møde en sød pige.

?
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OPGAVE 3 Dictogloss: John

Jeg er lige blevet single efter at have været i et fast forhold i mange år. Derfor går jeg meget ud 

i øjeblikket, og jeg bruger mange penge på at gå i byen hver weekend. Jeg går både på cafeer, 

restauranter, barer og natklubber. Jeg er ligeglad med, hvor mange penge jeg bruger, når jeg går 

ud. Det største beløb, jeg har brugt på én aften, er 3.000 kr. Men jeg betalte også det hele for mig 

selv og et par venner. Jeg elsker at feste og have det sjovt. Men jeg går også ud for at møde en 

sød pige. Jeg vil nemlig gerne have en kæreste igen på et tidspunkt.
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Denne dictogloss er en forlængelse af opgave 2, og 

det er en pointe, at kursisterne allerede har arbejdet 

forholdsvis grundigt med tekstens indhold og ord-

forråd, så de ved genlytning kan koncentrere sig om 

tekstens form og de sproglige udtryk og have mere 

fokus på tekstopbygning og korrekthed i selve skri-

veprocessen. 

I modsætning til diktat er dictogloss en kommunika-

tiv opgavetype, hvor alle fire færdigheder er integre-

ret, og dictogloss kræver såvel interaktion som en høj 

grad af sproglig opmærksomhed. 

Der er fokus på at lytte og forstå, på at tage noter, 

på interaktion (at tale og samarbejde) og på at sta-

ve, tænke grammatisk og skabe sammenhæng i en 

tekst. For at få det fulde udbytte af opgaven, anbefa-

les følgende procedure: 

• Kursisterne inddeles i grupper (eller fortsætter i 

 deres grupper fra opgave 2). Da de allerede har  

 lyttet til og arbejdet med teksten, er det nok ikke  

 nødvendigt, at de hører teksten mere end en-to 

 gange for at skrive flere stikord. 

• Hver gruppe vælger en sekretær, der skriver de 

 sætninger ned, som gruppen sammen konstru- 

 erer ved hjælp af deres stikord. Det vigtigste ind- 

 hold i teksten skal gengives, og kursisterne bør 

 opfordres til at være opmærksomme på logisk  

 sammenhæng og sproglig korrekthed. Hver grup- 

 pe afleverer én tekst, og det er vigtigt, at kursis- 

 terne opfordres til sammen at gennemarbejde  

 teksten, inden den afleveres. 

• Læreren markerer fejl i teksten, og kursisterne  

 diskuterer i gruppen, hvad der er forkert, og prø- 

 ver i fællesskab at rette deres fejl. Kursisterne  

 lærer meget af at rette sammen, og der er mange  

 ting, de kan forklare hinanden eller ræsonnere  

 sig frem til i fællesskab.

• Til sidst kan alle versioner læses og sammenlig- 

 nes med hinanden og med originalversionen. 

Dictogloss er en aktiv skriveøvelse, hvor kursisterne 

får mulighed for at danne hypoteser, afprøve dem i 

indbyrdes forhandling og til sidst i forhold til lære-

rens feedback. Samtidig er det en trinvis indføring 

i den flerfasede skriveproces: Kursisterne lærer at 

tage noter, at strukturere noterne til en tekst og i 

sidste fase at forholde sig kritisk til korrektheden i 

deres produkt. Hele processen er meget krævende, 

men når kursisterne ledes igennem trin for trin, en-

der den oftest som en succesoplevelse. 

Kapitel 1, løsninger, kommentarer og kopiark. Forlaget Praxis.



16 FOKUS 5 • LÆRERVEJLEDNING

OPGAVE 5 Matching: Talemåder om penge      

1. Penge vokser ikke på træerne. c. Penge kommer ikke let.

2. Penge sparet er penge tjent. e. Det er godt at spare op.

3. Tid er penge.  f. Man skal bruge den tid, man har, effektivt. 

4. Der må ikke være penge mellem venner. a. Penge kan ødelægge venskaber.

5. Lykken er ikke gods eller guld. b. Man bliver ikke lykkelig af at være rig.

6. Hellere rask og fattig end syg og rig. d. Det vigtigste er ens helbred.

OPGAVE 4 Holdundersøgelse: Hvad vil du helst bruge penge på?

I denne holdundersøgelse skal kursisterne først ud-

fylde skemaet for sig selv. Derefter skal de gå rundt 

til alle de øvrige kursister på holdet og spørge, hvad 

de helst vil bruge penge på. Eftersom svarene skal 

bruges til noget, er kursisterne nødt til at gøre sig 

forståelige, lytte opmærksomt til hinanden og for-

stå svarene. Inden opgaven er det derfor vigtigt, at 

sproghjælpen trænes, så udtalen kan blive så god 

som muligt, og fraserne i sproghjælpen automatise-

res. Når alle har spurgt alle og dermed sat krydser i 

spørgeskemaet for hele holdet, skal kursisterne par-

vis tjekke deres skemaer og svare på spørgsmålene. 

OPGAVE 6 Lytteforståelse: Hvad bruger vi penge på?     

Inden kursisterne lytter, skal de parvis læse punk-

terne A-G og prøve at gætte, hvad man i Danmark 

bruger henholdsvis flest og færrest penge på. Tag en 

runde på holdet, og skriv evt.

kursisternes gæt på tavlen. Det øger motivationen og 

spændingen også at have fokus på, hvem der gæt-

tede rigtigt, når de skal lytte og udfylde diagrammet.

Det, vi i Danmark bruger flest penge på, er vores bolig. Vi bruger nemlig 329 kr. ud af 1000 kr. 

på vores bolig. Bolig dækker udgifter til husleje, elektricitet og varme. Og ejendomsskat, hvis 

man ejer sin bolig. 

Vi bruger 159 kr. ud af 1.000 kr. på fritid, dvs. sports- og kulturaktiviteter og besøg på restau- 

ranter og cafeer. 

Vi bruger 137 kr. på transport, dvs. på bil, benzin, rejsekort m.m.

Så kommer mad og indkøb. Hver husstand bruger i gennemsnit 120 kr. om måneden ud af 

1000 kr. på mad og indkøb. 

Vi bruger 58 kr. ud af 1000 kr. på tøj og sko, mens 26 kr. går til kommunikation, fx computer 

og mobil. 

1. Vi bruger flere penge på bolig end på fritidsaktiviteter. 

2. Vi bruger færre penge på mad og indkøb end på transport. 

3. Vi bruger færre penge på kommunikation end på transport. 

4. Vi bruger flere penge på fritidsaktiviteter end på tøj og sko. 

5. Vi bruger færre penge på kommunikation end på mad og indkøb. 

6. Vi bruger flere penge på mad og indkøb end på tøj og sko.Kapitel 1, løsninger, kommentarer og kopiark. Forlaget Praxis.
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OPGAVE 7 Læseforståelse: Bolig og økonomi      

1. Ca. 1/3 af deres indkomst.

2. Der er flest, som ejer deres bolig.

3. De fleste låner pengene.

4. Man kan maks. låne 95 %.

5. Nej. (Man skal have økonomi til at kunne betale af på lånet).

6. a. Man kan spare op i sin bolig ved at lægge sit lån om. 

 b. Man kan forbedre sin bolig og sælge den dyrere. 

 c. Man kan også tjene penge på at sælge boligen, hvis priserne på boligmarkedet stiger.

7. a. Man kan tabe penge, hvis prisen på boliger falder. 

 b. Man skal selv betale udgifter til vedligeholdelse og reparationer af boligen. 

 c. Man skal betale ejendomsskat, hvis man ejer en bolig.

8. a. Det er fleksibelt. 

 b. Man kan flytte, når man vil. 

 c. Man skal ikke betale for reparationer af fx taget.

9. a. Huslejen kan stige, hvis der er udgifter til reparationer. 

 b. Man kan ikke spare op i sin bolig.

OPGAVE 8 Udtale: Tryk i ord      

økono|mi |indkomst  kon|tant  

|boliglån |ulemper  |fordele 

|udgifter |ejerbolig  |rente

|husleje vær|di  |boligmarkedet

OPGAVE 9 Grammatik: Nutid eller infinitiv       

1. Amara tjener over 40.000 kroner om måneden, så hun har en høj løn.

2. Arne skal sælge sit store hus, for han er 83 år og skal flytte på plejehjem.

3. John taber en million på at sælge sit hus, for han har købt det for dyrt. 

4. Ali og Maryam bruger mange penge på at betale husleje, så de har ikke råd til en ny bil.

5. Svetlana vil låne 250.000 kroner i banken, så hun kan lave et nyt køkken. 

6. Stine og Simon skal købe en ny lejlighed, for de skal flytte sammen.

7. Peter bruger ikke mange penge. Han sparer op, så han en dag kan købe en lejlighed.

8. Lene har ikke råd til at købe en ny lejlighed, så hun bliver boende i sin gamle lejlighed.

9. Lea har lige taget et lån, så hun skal betale af på lånet de næste mange år. 

Kapitel 1, løsninger, kommentarer og kopiark. Forlaget Praxis.
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OPGAVE 10 Lytteforståelse: Budget og faste udgifter 

Jeg hedder Sanna og er 35 år. Jeg er skilt og bor sammen med mine to børn på 8 og 13 år. 

Min eksmand har kun børnene hver anden weekend, så det er mig, der har de fleste udgifter 

til børnene.

Jeg arbejder i en blomsterforretning og tjener ikke så mange penge. Jeg får udbetalt 12.400 kr. 

om måneden efter skat. Desuden får jeg 5.766 kr. i børnepenge fire gange om året, dvs. 1.922 kr. 

hver måned. Det er penge, som man får af staten, når man har børn. Og så får jeg også børne-

bidrag fra børnenes far. 

Før boede jeg i et hus lidt uden for Odense sammen med min eksmand, men da vi blev skilt for 

fem år siden, flyttede jeg ind til Odense sammen med børnene. Vi bor nu i en 3-værelses 

lejlighed, som koster 6.800 kr. om måneden i husleje, og så kommer der varme og el oveni.

Det er dyrt at være alene med to børn, så jeg prøver at spare så meget som muligt på de

faste udgifter, fx er jeg lige skiftet til et nyt forsikringsselskab. Før betalte jeg 235 kr. pr.  

måned for vores forsikring, men nu betaler jeg kun 160 kr. 

Vi har haft flere tv-abonnementer, og på et tidspunkt betalte vi 280 kr. i alt. Men nu har vi kun 

et Netflix-abonnement til 79 kr. om måneden, fordi min ældste datter er vild med at se tv-serier. 

Vi har heldigvis ikke nogen faste udgifter til transport, for vi har ikke bil, og jeg kan gå hen

til mit arbejde, og børnene cykler i skole. 

Tøj prøver jeg også at spare penge på. Jeg køber tit brugt tøj i genbrugsbutikker, og så køber jeg 

altid tøj og sko på udsalg, både til mig selv og til børnene. Så jeg tror kun, vi bruger 1.000 kr. på 

tøj og sko i gennemsnit hver måned. De fleste penge bruger vi på mad, for selvom jeg prøver 

at købe billigt ind, er det dyrt med mad til børnene. Nogle måneder bruger vi over 4.000 kr. på 

mad, og andre måneder, når vi er meget hjemme hos familie og venner, bruger vi under 3.000, 

så i gennemsnit bruger vi 3.500 kr. på mad hver måned. 

I min fritid går jeg til fitness to gange om ugen, og det koster 180 kr. pr. måned. Jeg betaler også 

120 kr. om måneden, så min yngste datter kan spille fodbold i den lokale fodboldklub, så det 

er 300 kr. til faste udgifter til fritidsaktiviteter hver måned. 

Sannas indtægter er i alt: 17.208 kroner.

Sannas udgifter er i alt: 14.157 kroner.

Sanna har 3.051 kroner tilbage til fornøjelser. 

1. Sanna arbejder i en tøjbutik.    

2. Sanna blev skilt for fem år siden.    

3. Sanna bor i et hus lidt uden for Odense.    

4. Sanna har et dyrt forsikringsselskab.    

5. Sanna elsker at se tv-serier på Netflix.    

6. Sanna cykler på arbejde.   

7. Sanna køber tit brugt tøj.  

8. Sannas ældste datter går til fodbold.    

NejJa

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

en blomsterforretning

en lejlighed i Odense

et billigt forsikringsselskab

den ældste datter elsker at se tv-serier

Sanna går på arbejde

den yngste datter går til fodboldKapitel 1, løsninger, kommentarer og kopiark. Forlaget Praxis.
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OPGAVE 11 Diskussion: Et dilemma: Børn og lommepenge

Argumenter for at give lommepenge Argumenter imod at give lommepenge

– Amalie skal have lommepenge og nogle 

faste pligter hjemme, for så lærer hun, at 

man skal arbejde for pengene.

–  Lommepenge giver børn mulighed for 

at lære, hvordan man sparer op.

–  Man lærer, at penge ikke vokser på 

træerne. 

–   Amalie er for ung og vil bruge alle 

pengene på slik og fjollede ting.

–  Amalie får penge fra sine bedsteforældre 

til fødselsdag eller jul, og dem kan hun 

spare op.

–  Børn skal ikke have penge for at deltage 

i husarbejdet, fordi alle i familien skal 

hjælpe til derhjemme uden at få penge 

for det.

OPGAVE 12 Læseforståelse: Viola handler på nettet

Viola er 26 år og arbejder som lægesekretær. Viola har en konto i Jyske Bank og et visa/

dankort. Hun betaler alle sine regninger på Netbank. Hun bruger betalingsservice (PBS) 

til at betale sine regninger med, dvs. hun har lavet en aftale med sin bank, som automatisk 

betaler alle hendes faste udgifter. Det synes Viola er dejligt, for så bliver alle regninger 

betalt til tiden, og hun slipper for selv at skulle huske at betale sine regninger. 

Viola bruger sit Visa/Dankort, når hun køber ting i butikker eller på nettet. 

Hun synes, det er nemt og hurtigt, og hun sparer også mange penge, fordi hun kan sidde 

derhjemme og sammenligne priser på varerne i de forskellige butikker, fx på PriceRunner. 

Hun køber altid store og tunge ting som fx møbler på nettet, for Viola har ingen bil, og så 

slipper hun for selv at bære tingene hjem. Hun køber også nogle gange bøger, rejser og 

elektronik på nettet. Men hun køber aldrig tøj eller sko på nettet, fordi hun er bange for, 

at det ikke passer, og derfor vil hun gerne prøve det først. 

Viola er også begyndt at købe dagligvarer som mælk, grøntsager og toiletpapir på nettet. 

Så sidder hun derhjemme og køber det, hun skal bruge i løbet af ugen. Næste dag får hun 

varerne bragt direkte til døren. Det koster lidt ekstra, så det er dyrere end at købe ind i et 

fysisk supermarked. Men til gengæld sparer Viola en masse tid på at gå rundt og købe ind.

I starten var Viola nervøs, når hun købte noget på nettet. Hun var nemlig bange for at blive 

snydt, fx at hun ikke ville modtage varerne, eller at nogen ville stjæle pinkoden til hendes 

visa/dankort. Men der har ikke været nogen problemer, så nu er hun ikke bange mere. 

Men hun køber kun ting i netbutikker, som hun kender, og som har fået gode anbefalinger 

på fx Trustpilot.

Kapitel 1, løsninger, kommentarer og kopiark. Forlaget Praxis.
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I denne holdundersøgelse er der flere faser. Først 

skal kursisterne selv svare på spørgsmålene ved at 

sætte kryds i skemaet. Bagefter skal de interviewe 

en partner og sætte kryds i skemaet ved partnerens 

svar. Derefter skal de fortælle om deres partner til 

resten af holdet ved hjælp af sproghjælpen. Mens 

en kursist fortæller, lytter resten af holdet og sætter 

kryds i skemaet for den pågældende kursist, så hver 

kursist har et skema udfyldt med krydser for alle på 

holdet. Til sidst svarer kursisterne, evt. parvis, på de 

6 spørgsmål, og bagefter tjekker man svarene sam-

men på holdet.

Inden fremlæggelsen trænes sproghjælpen (fx ved 

korlæsning samt fokus på tryk og prosodi), så kur-

sisterne er godt rustet til fremlæggelsen. Når kursis- 

terne skal fremlægge for hele holdet, er det ekstra 

vigtigt, at alle forstår, hvad der bliver sagt, da ”re-

sultatet” (som i de øvrige holdundersøgelser) skal 

bruges, når alle har fremlagt, og spørgsmålene skal 

besvares. 

OPGAVE 15 Diskussion: Gode råd til at spare penge

Kopiark findes side 90 til kopiering til kursisterne.

I forbindelse med denne opgave introduceres impe-

rativ, inden kursisterne går i grupper og skal skrive 

deres egne råd. Efter de har fået udleveret kopiarket, 

kan man arbejde videre med imperativ og bede kur-

sisterne om at understrege alle imperativer i teksten 

og snakke om, hvorfor der her er brugt imperativ. 

Gennemgå evt. først skemaet Verbernes bøjning 

side 93.

OPGAVE 16 Internetopgave: Spareapps

1. Stop madspild – køb rester 

2. Tilbud på restauranter  

3. Sammenlign priser  

4. Ting kan hentes gratis 

5. Køb og salg af brugte ting 

6. Kør sammen og spar penge    

7. Billige dagligvarer 

8. Find billige rejser 

OPGAVE 18 Diskussion: At låne penge

I denne opgave er der særligt fokus på diskussion og 

argumentation, og det er hensigten, at kursisterne 

øver sig i at udtrykke synspunkter, tvivl og enig-/

uenighed og i at begrunde deres holdninger. 

Kursisterne markerer deres holdning til udsagnet 

”Det er en god ide at låne penge af sine venner – også 

større beløb som fx 10.000 kr.” ved fysisk at placere 

sig i rummet ved henholdsvis et ja-sted, et nej-sted 

eller et måske-sted. Det er en god ide at lægge tre 

stykker papir i klasselokalet, så stederne er tydeligt 

markerede. Når kursisterne har valgt et sted, skal de 

hver især fortælle de andre i gruppen, hvorfor de har 

valgt at stille sig netop der. Bagefter skal man for-

tælle om sit synspunkt til de andre grupper.
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OPGAVE 19 Diskussion: Skik og brug

Her skal kursisterne parvis snakke om, hvad de tror, 

er gængse normer i Danmark i forhold til penge. Bag-

efter skal de i små grupper lave sætningerne i ske-

maet om til ja/nej-spørgsmål. 

Men først skal man måske gennemgå, hvordan man 

laver ja/nej-spørgsmål med inversion, og kortsvar 

med ”tror”. Forklar også, hvordan man kan nuancere 

sine svar ved brug af ”det kommer an på”.

Til sidst er der igen fokus på inversion, når kursister-

ne i det efterfølgende gruppearbejde skal fortælle, 

hvordan det er i deres hjemlande.  

OPGAVE 20 Lytteforståelse: Quiz om Lotto

Lykken er ikke gods eller guld, siger et gammelt ordsprog. Men det er forkert! En under-

søgelse viser, at 94 procent af lottovinderne syntes, at de var blevet lykkeligere.

Men pengene betød ikke, at lottomillionærerne fx stoppede med at arbejde og tog på

ferie resten af deres liv. Kun fem procent sagde deres job op. Resten blev ved med at

arbejde eller studere. De arbejdede heller ikke mindre – kun seks procent af vinderne 

gik ned i tid. Men hvad brugte lottomillionærerne så pengene på?

De fleste brugte pengene på bolig. 56 procent købte en ny bolig eller brugte pengene på 

at forbedre deres bolig. 44 procent af vinderne gav penge til familie og venner. 43 procent 

investerede pengene i fx opsparing og pension.

Den største lottogevinst, der nogensinde er blevet udbetalt i Danmark, er på 315 millioner

kroner, og den blev vundet af en 47-årig arbejdsløs kvinde fra Helsingør i 2015. Pengene

brugte hun bl.a. på en strandvejsvilla til hver af sine fem børn. 

Siden Lotto startede i 1989, er ca. 2700 blevet lottomillionærer i Danmark.

Overskuddet fra Lotto går til et godt formål, nemlig sports- og idrætsklubber, men også

organisationer som Amnesty International.

1. En undersøgelse viser, at man ikke bliver lykkeligere af at vinde i lotto.    

2. De fleste lottomillionærer siger deres job op.   

3. De fleste lottomillionærer bruger pengene på bolig.   

4. 44 % af lottomillionærerne giver penge til familie og venner.   

5. 60 % af lottomillionærerne investerer pengene.  

6. Den største gevinst, nogen har vundet i Danmark, er på 25 millioner kr.    

7. I Danmark er der mere end 4000 lottomillionærer.   

8. Overskuddet fra Lotto går blandt andet til sportsklubber.     

NejJa

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘
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Kopiark findes side 91-92 til kopiering til kursisterne. Kopier A-arket til den ene halvdel af 

holdet, og B-arket til den anden.

Spørgsmål (der er selvfølgelig flere muligheder):

A
0. Hvem skriver Casper til/Hvem er mailen til?

1. Hvad vil Casper fortælle? 

2. Hvad har Casper altid drømt om?

3. Hvad vil Casper (sammen med Louise)?

4. Hvad vil Louise (hellere købe)?

5. Hvad er (måske) en god ide?

6. Hvad glæder Casper sig til?

B
0. Hvordan går det (med Casper)?

1. Hvor mange penge har Casper og Louise vundet?/Hvor meget har de vundet (i Lotto)?

2. Hvad vil Casper købe (i New York)?

3. Hvad gider Louise ikke?

4. Hvad vil hun (hellere) bruge penge på?

5. Hvad er det også?

6. Hvor skal de hen?

Informationskløft kræver ligesom interview og hold-

undersøgelser, at kursisterne udveksler informatio-

ner for at nå til en fælles løsning af opgaven. Kur-

sisterne arbejder sammen parvis. Den ene kursist, 

A, får e-mailen fra Casper, hvor der mangler nogle 

informationer, som den anden kursist, B, har. B får 

samme e-mail, hvor der mangler nogle andre infor-

mationer, som A har. Kursisterne placeres overfor 

hinanden, så de ikke kan se hinandens tekster. Der-

på skal de formulere spørgsmål til hinanden, så de 

kan udveksle informationer. Informationerne skri-

ves i tekstens tomme huller.

Indled opgaven med at forklare kursisterne formå-

let, nemlig at de skal kommunikere med hinanden, 

uden at de kan se/læse hinandens tekster, dvs. de 

skal både tale, lytte og forstå for at kunne løse op-

gaven. 

Det er en god ide først at lade kursisterne arbejde 

sammen om at lave spørgsmålene i mindre A- og 

B-grupper. På den måde bliver der også fokus på at 

stille korrekte spørgsmål. 

Efterfølgende tjekker læreren kursisternes spørgs-

mål, inden de går sammen to og to, hvor den ene er 

A, og den anden er B, for at løse opgaven. 
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OPGAVE 22  Læseforståelse: Lars Larsen

Lars Larsen (1948-2019) startede butikskæden JYSK og blev en af Danmarks rigeste mænd 

med en formue på 35,1 milliarder kroner. Men penge var der ikke mange af i Lars Larsens 

barndom. Han var det yngste barn ud af en søskendeflok på fire. Faren døde, et halvt år før 

Lars blev født, så han voksede op med en enlig mor. Moren og børnene flyttede meget. 

I starten boede de på en stor gård i Vestjylland, hvor de dyrkede kartofler, men så købte 

moren en slikbutik i en anden by, og så flyttede de igen. 

Økonomien var altid et problem, og moren var både fysisk og psykisk syg. Flere gange blev 

hun indlagt på hospitalet, bl.a. med depression og selvmordstanker. Så børnene passede 

hjemmet. De fire søskende fortalte aldrig om morens sygdom til andre, fordi de var bange 

for at komme på børnehjem. Især Lars havde mange problemer med sin mor. Han havde 

mange pligter hjemme og måtte ikke være sammen med venner som andre børn og unge. 

Lars Larsen fortæller: ”Hun truede mig hele tiden, til hun fik sin vilje. Om det var morgen, 

middag eller aften, jeg skulle hele tiden lave noget i hjemmet. Hvis ikke du gør sådan og 

sådan, går jeg ned og drukner mig, sagde hun.” Som 18-årig kom Lars Larsen i lære hos 

Magasin H & L i Thisted, som solgte dyner, sengetøj, gardiner, madrasser, kjolestoffer mv. 

Samme år mødte han sin kone Kristine – kaldet Kris – og de giftede sig, selvom Kris kun 

var 17 år. De var sammen hele livet og fik en søn og en datter. 

Lars Larsen arbejdede i forskellige butikker, til han som 30-årig sagde sit job op for at 

starte sin egen forretning. Han åbnede sin første Jysk Sengetøjslager i Aarhus i 1979, og 

så gik det stærkt. I dag har JYSK 102 butikker i Danmark og næsten 2.400 butikker i 43 

lande. I alt har virksomheden 25.000 ansatte. Ud over at eje JYSK blev Lars Larsen medejer 

af møbelkæderne ILVA, IDEmøbler, Bolia og Sengespecialisten. 

Selvom Lars Larsen var mangemillionær, levede han og Kris et relativt enkelt liv. Han fort-

satte med at arbejde, til han døde – men i sit eget tempo. Han havde en mobiltelefon, men 

den lå tit ude i bilen, fordi han ikke ville være stresset. Kris arbejdede i årevis som butiks-

assistent i den lokale JYSK som enhver anden medarbejder. Den store villa lå med udsigt 

til Silkeborgsøerne, men der var hverken designermøbler eller dyr kunst på væggene. 

Faktisk var næsten alle møbler fra JYSK.

”Det er kun de største og de stærkeste, der overlever, det lærte jeg i min barndom, hvor 

jeg havde det hårdt og blev kaldt Fattig-Lars. Men så sagde jeg, jeg skal fandme vise dem, 

skal jeg.” Lars Larsen døde i sit hjem af kræft i 2019, 71 år gammel. I dag er Lars Larsens 

søn, Jacob Brunsborg, leder af bestyrelsen i Lars Larsen Group.
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Denne opgave har mange formål, så kursisterne får 

trænet flere forskellige læsestrategier og kommer til 

at arbejde grundigt med teksten, både indholdsmæs-

sigt og sprogligt. 

Først lytter kursisterne til hele teksten med et spe-

cifikt fokus på verber i datid. Derfor er det nok nød-

vendigt, at man først repeterer verbernes bøjning i 

datid i de tre grupper – brug evt. skemaet Verbernes 

bøjning side 93 her i lærervejledningen, der også kan 

kopieres til kursisterne.

Dernæst gennemgår kursisterne teksten vha. rol-

lelæsning, der er en CL-struktur, som er velegnet til 

fælleslæsning og gennemgang af en længere tekst. 

Kursisterne inddeles her i grupper på tre personer, 

som får tildelt forskellige funktioner eller roller, som 

de skiftes til at have under arbejdet med teksten: A, 

en oplæser, som læser et afsnit af teksten højt, B, en 

spørger, som stiller spørgsmål om indholdet i afsnit-

tet, og C, en referent, som opsummerer afsnittets vig-

tigste pointer. Bagefter roterer rollerne, så A bliver B, 

B bliver C, og C bliver A, så alle får mulighed for at 

prøve de forskellige funktioner. Brugen af strukturen 

er et godt alternativ til den traditionelle klasseoplæs-

ning, fordi den sikrer, at kursisterne afsnit for afsnit 

får læst og forstået teksten, samtidig med at de får 

tjekket, om de har skrevet de korrekte verber. Des-

uden er der tid til, at alle får læst op – endda flere 

gange. 

Efter rollelæsning skal kursisterne udfylde skemaet 

’Man kan læse om’ i bogen, enten i fællesskab i grup-

pen eller individuelt. 

Bagefter skal kursisterne skrive seks spørgsmål om 

Lars Larsen, som de skal stille til hinanden enten 

parvis, i små grupper eller på holdet. Spørgsmålene 

kan evt. gives for som hjemmearbejde.  

Til sidst skal kursisterne skrive seks sætninger om 

Lars Larsen: tre sætninger, som er faktuelt forkerte, 

og tre sætninger, som er faktuelt rigtige. Øvelsen 

kan laves parvis, hvor kursisterne på skift læser en 

af deres sætninger højt, og den anden svarer som i 

sproghjælpen. Øvelsen kan også laves som en kon-

kurrence, hvor en kursist læser en sætning højt, og 

de andre på holdet banker i bordet, hvis de kender 

svaret. Den hurtigste svarer (som i sproghjælpen) og 

får 1 point for et korrekt svar. Det er sjovt og skærper 

kursisternes opmærksomhed på at forstå hinandens 

spørgsmål.

✘

✘

  1.  hvornår Lars Larsens far døde.    

  2.  hvad faren døde af.  

  3.  hvor mange steder Lars Larsen boede som barn.  

  4.  hvorfor børnene ikke ville fortælle om morens sygdom.   

  5.  hvad moren truede Lars Larsen med.   

  6.  hvor Lars Larsen kom i lære.    

  7.  hvilke lande JYSK har butikker i.  

  8.  hvor mange ansatte der er.   

  9.  hvad Lars Larsens datter laver.  

10.  hvor Lars Larsen døde.    

NejJaMAN KAN LÆSE

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘
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OPGAVE 23  Grammatik: Verber i datid 

Gruppe 1 at starte starter startede er/har startet

+ ede at vokse vokser voksede er vokset

 at bo bor  boede har boet

 at passe passer passede har passet

 at åbne åbner åbnede har åbnet

 at leve lever  levede har levet

 at arbejde arbejder arbejdede har arbejdet

Gruppe 2 at købe køber købte har købt

+ te at møde møder mødte har mødt

 at lære lærer lærte har lært

Gruppe 3 at være er  var har været

Uregelmæssige at have har  havde har haft

 at komme kommer kom er kommet

 at få får  fik har fået

 at sige siger  sagde har sagt

 at gå går  gik er/har gået

 at ligge ligger lå har ligget

 at blive bliver blev er blevet

 Infinitiv  
(navnemåde)

Præsens
(nutid)

Præteritum
(datid)

Perfektum
(førnutid)

Her får kursisterne lejlighed til at arbejde videre med 

verberne fra opgave 22, hvor de skulle lytte til tek-

sten om Lars Larsen og skrive verberne i datid. Her 

skal de først skrive verberne i skemaet i datid under 

den rigtige gruppe, hvilket giver kursisterne lejlighed 

til at repetere datidsendelserne i de tre grupper, og 

derefter skal de bøje alle verberne i skemaet.

Brug evt. skemaet Verbernes bøjning side 93 her i 

lærervejledningen til repetition af verbernes bøjning. 
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OPGAVE 24  Lytteforståelse: Penge ind penge ud

Sangen kan findes på YouTube ved at skrive penge ind penge ud i søgefeltet.

Jeg tager en taxa ind til byen, det har jeg fortjent

Ja, det er sådan, jeg kommer rundt lige meget, hvor jeg skal hen

Jeg giver til alle mine venner, der (er) i nul

De siger "det skal du ikke gøre, 

det er ikke dig igen"

Aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa

Sætter kortet i

Aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa

Be'r til gud, jeg ikke er flad, 

bare hjælp mig, hjælp mig nu

Uh! 

Penge ind, penge ud

Ikke spare, bare bruge

Rig en dag, men ikke endnu

Uh!

Lad mig leve lige nu

Vi skal have mere af det gode

Formue kommer til mig en dag

Hvis tjeneren tilbyder champagne, 

siger jeg ”lad gå”

Dem nede i banken går og tænker, 

jeg er dum …

Og jeg spiser ude 7 gange om ugen

Nogle gange er det faktisk svært 

at nå

Aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa …

Andreas Odbjerg, Daniel Thorup, Mads Møller, Malthe Rostrup & Thor Nørgaard © 2020

Svar på spørgsmålene:

1. at køre i taxa, at give penge til venner, champagne, at spise ude.

2. alle sine venner.

3. at han ikke er flad (at han har penge nok).

4. at han er dum.

5. at han bliver rig en dag.
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REPETITION (side 31)

Repetitionssiden indeholder forskellige aktiviteter til 

repetition af kapitlet, herunder forberedelse til mo-

dultesten med billedbeskrivelser og diskussion samt 

forslag til emner til fremlæggelse på holdet og til sel-

ve modultesten. Desuden afsluttes kapitlet altid med 

en evaluerende test. Testen består af opgaver, der re-

peterer kapitlets ordforråd og vigtigste grammatiske 

fokusområder, og kursisterne bedømmes ved hjælp 

af et scoreark med point. 

1. Paropgave 
Opgaven har til formål at aktivere kursisternes 

mundtlige sprog i forhold til emnet og samtidig for-

berede dem til modultesten og Prøve i Dansk 2. 

Kursisterne skal først individuelt beskrive situatio-

nen på et billede. Forklar dem forskellen på at be-

skrive en situation og beskrive et billede, hvor man 

nævner alt det, man kan se i en mere eller mindre 

tilfældig rækkefølge, uden at tænke på, at emnet er 

penge og forbrug. 

Man kan evt. illustrere forskellen på at beskrive et 

billede og en situation ved først at bede kursisterne 

om at beskrive et billede, fx billede 2 side 8, uden at 

tænke på, at emnet er penge og forbrug (der er en ung 

mand, han går i et stort butikscenter, han er glad, måske 

skal han møde en sød pige …) og bagefter beskrive situ-

ationen, når man ved, at emnet er penge og forbrug 

(der er en ung mand, han går i et stort butikscenter med 

nogle indkøbsposer, jeg tror, han har brugt mange penge, 

han er glad, måske fordi han elsker at shoppe …).  

Hvis kursisterne ikke er så trænede i at afkode og 

beskrive billeder, er det en god ide først at lave en 

brainstorm sammen på holdet, hvor man gennem-

går et af billederne og måske skriver stikord på tav-

len. Repeter også brugen af ”man kan se”, ”der er”, 

”måske er det” og ”jeg tror” i forhold til antagelser, 

man kan gøre sig om en given situation.

Anden del af opgaven er en interaktion, hvor kur-

sisterne skal tale sammen om et emne som til 

modultesten og PD2. De skal altså både stille og 

besvare spørgsmål, udveksle synspunkter samt be- 

grunde disse. Her er det vigtigt, at kursisterne øver 

sig i at holde samtalen i gang ved både at stille 

spørgsmål, kommentere hinandens synspunkter og  

evt. stille opklarende og uddybende spørgsmål. Det  

er også en god ide at træne diverse gambitter som  

fx ”det gør jeg også/ikke”, ”det synes jeg også/ 

ikke”, ”det lyder sjovt/spændende/hårdt/kedeligt”.

Man kan evt. afslutte opgaven med, at et af parrene 

afprøver deres samtale foran hele holdet, som så skal 

lægge mærke til, hvilke gambitter og sproghandlin-

ger parret bruger, om begge parter får sagt lige me-

get, og hvordan samtalen i det hele taget forløber i 

forhold til ordforråd, korrekthed og forståelighed. 

 

2. Find én, der … ©
Kopiark findes side 94 til kopiering til kursisterne.

Denne aktivitet er en CL-struktur, som er velegnet til 

repetition af ordforråd, ja/nej-spørgsmål og adverbi-

ets placering i spørgsmål.

Kursisterne får hver en kopi af et ark med en række 

udsagn om penge og forbrug fx ”Find én, der tit kø-

ber genbrugstøj”. Kursisterne skal så cirkulere rundt 

imellem hinanden og finde en partner. A laver udsag-

net om til et ja-/nejspørgsmål, fx ”Køber du tit gen-

brugstøj?” B svarer, gerne uddybende med mere end 

et ja/nej, fx ”Ja, det gør jeg tit. Jeg går på loppemarke-

der og køber brugt tøj i Den Blå Avis” eller ”Nej aldrig, 

jeg kan ikke lide at gå i brugt tøj.” Hvis B svarer ja, 

skriver vedkommende sit navn på A’s ark. Arket har 

plads til underskrift eller initialer. Hvis B svarer nej, 

prøver A med et andet spørgsmål fra arket. Partnerne 

bytter roller, så B stiller et spørgsmål fra sit ark til A, 

som svarer og skriver sit navn. Partnerne takker, siger 

farvel, rækker hånden i vejret og finder en ny partner. 

Målet er at samle en masse underskrifter fra forskel-

lige kursister (de må kun samle én underskrift pr. 

kursist og kun én pr. spørgsmål). Kursisterne fortsæt-

ter med at finde partnere, indtil arket er fyldt ud med 

de andre kursisters navne, eller når læreren stopper 

aktiviteten. 
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Inden kursisterne går i gang, er det en god ide, at læ-

reren sammen med en kursist demonstrerer, hvor-

dan aktiviteten foregår, og sikrer sig, at alle forstår 

udsagnene på arket. Gør kursisterne opmærksomme 

på, at der i flere af udsagnene er brugt possessive 

pronominer, hvilket kursisterne skal have fokus på, 

når de stiller spørgsmålene.

3. Krydsord     
Kopiark findes side 95-96 til kopiering til kursister-

ne. Kopier A-arket til den ene halvdel af holdet, og 

B-arket til den anden.

Denne opgavetype er en informationskløft, hvor kur-

sisterne skal forklare hinanden ord, som de har lært 

i kapitlet, uden at sige ordet. Kursisterne arbejder 

sammen parvis. Den ene kursist, A, får et ark, hvor 

halvdelen af ordene mangler (dem har B). Den an-

den kursist, B, får et tilsvarende ark, hvor den anden 

halvdel af ordene mangler (dem har A). Kursisterne 

placeres overfor hinanden, så de ikke kan se hin-

andens papirer. Derpå skal de på skift forklare hin-

anden et ord, som de mangler, ved at spørge: ”Kan 

du forklare ord (1)?” Ordet skrives i de tomme felter. 

Kursisterne må ikke sige eller stave ordet.

Inden opgaven starter, kan man introducere kursi-

sterne til følgende nyttige ord og udtryk: 

”Kan du forklare mig ord (1)?”

”Ord (1) er noget, man bruger/får, når man …”

”Jeg forstod ikke, hvad du sagde. Vil du ikke forklare 

ordet igen?” 

”Kan du forklare ordet på en anden måde?”

”Jeg giver op. Hvad er ordet? Vil du stave det for mig?
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4. Test 1
Testen findes side 97-101 til kopiering til kursister-

ne. Løsningen findes side 29-31.

Testen er en individuel test og består af opgaver, der 

repeterer kapitlets ordforråd og vigtigste grammati-

ske fokusområder. Den bedømmes ved hjælp af et 

scoreark med point. 

Testen kan også være en god anledning for læreren 

til at få indblik i kursistens standpunkt og i, om der 

evt. er behov for yderligere repetition. Testen kan en-

ten laves hjemme eller på holdet – helst med luk-

kede bøger og uden brug af ordbog/mobiltelefoner. 

Emne til modultest

Hvert kapitel afsluttes med et eller flere forslag til 

et emne, som kan bruges til modultest, fremlæggel-

ser i grupper eller til en evaluering i klassen, hvor de 

andre kursister og læreren giver feedback. På denne 

måde repeteres kapitlets ordforråd, samtidig med at 

kursisterne får forberedt og fremlagt et oplæg. Det er 

vigtigt at understrege, at kursisterne skal skrive stik-

ord som forberedelse til deres oplæg – ikke en tekst, 

som de læser op eller lærer udenad.

Løsning til krydsord:
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OPGAVE 1  Ordjagt: Find substantivet

TEST 1 – Løsning

1. penge, man tjener hver måned, fordi man arbejder = løn

2. penge, man bruger på fx regninger, husleje eller indkøb = u d g i f t e r

3. penge, man kan låne i banken til sin bolig = b o l i g l å n

4. penge, man betaler hver måned, når man bor til leje = h u s l e j e

5. penge, børn får for at hjælpe deres forældre hjemme = l o m m e p e n g e

6. penge, man får af staten, når man har mindre børn = b ø r n e p e n g e

7. penge fra staten, når man stopper med at arbejde på grund af alder = p e n s i o n
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OPGAVE 2   Indsæt det rigtige verbum i infinitiv eller nutid

1. Louise køber tit genbrugsting og brugt tøj, for hun vil gerne spare penge.

2. Boris betaler altid sine regninger til tiden, for det kører automatisk over netbank. 

3. Joanna låner 40.000 kroner i banken, så hun kan købe en bil. 

4. Omar får en god løn. Han tjener nemlig omkring 48.000 kr. om måneden.

5. Line og Noah skal flytte sammen, så de vil købe en lejlighed.

6. Poul bruger mange penge. Fx har han lige købt en ny bil og et nyt tv.

7. Katrine skal sælge sin lejlighed, for hun skal flytte til USA.

 Kapitel 1, løsninger, kommentarer og kopiark. Forlaget Praxis.



30 FOKUS 5 • LÆRERVEJLEDNING

OPGAVE 3   Husker du? Sæt X ved ja eller nej

1. Boligen er det, som vi bruger flest penge på.   

2. Det er billigere at bo på landet end i store byer.   

3. 80 % ejer deres bolig.   

4. 20 % bor til leje.   

5. Når man køber en bolig, skal man betale den kontant.     

6. Alle kan få et boliglån.   

7. Man skal betale boligskat, når man ejer sin bolig.   

8. Man skal betale for alle reparationer, når man bor til leje.   

9. Man sparer ikke op i sin bolig, når man bor til leje.   

NejJaMAN KAN LÆSE

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

OPGAVE 4   Skriv imperativen i sparerådene

1. Læg et budget. Så ved du præcis, hvor mange penge du har hver måned.

2.  Lån bøger og spil på biblioteket i stedet for at købe nyt.

3.  Spar på vandet. Lange, varme brusebade koster mange penge.

4.  Køb brugte ting og brugt tøj på loppemarkeder og i genbrugsbutikker.

5. Undgå madspild. Rester fra aftensmaden kan fx tit spises til frokost.

6.  Betal dine regninger til tiden. Det koster penge at få en rykker.

OPGAVE 5   Bøj verberne i skemaet

Gruppe 1 at arbejde arbejder arbejdede har arbejdet

+ ede at lave laver lavede har lavet

 at eje ejer ejede har ejet

Gruppe 2 at købe køber købte har købt

+ te at møde møder mødte har mødt

 at lære lærer lærte har lært

Gruppe 3 at være er  var har været

Uregelmæssige at gå går gik er/har gået

 at sælge sælger solgte har solgt

 Infinitiv  
(navnemåde)

Præsens
(nutid)

Præteritum
(datid)

Perfektum
(førnutid)
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Lars Larsen var en af Danmarks rigeste mænd. Han ejede butikskæden JYSK, en stor dansk 

virksomhed. JYSK sælger blandt andet senge, møbler og boligudstyr.

Lars Larsen voksede op i Nordjylland som den yngste søn af en enlig mor. Moren havde 

både økonomiske og psykiske problemer, så det var ikke en nem barndom. Men de fire 

søskende hjalp heldigvis hinanden meget. De store søskende passede lille Lars, når moren 

var på hospitalet, og de lavede mad og gjorde rent. Børnene fortalte aldrig deres lærere om 

morens sygdom, fordi de var bange for at komme på børnehjem. Så ingen voksne vidste 

noget om problemerne.

Som 18-årig kom Lars Larsen i lære i en butik. Samme år mødte han sin kone, Kris, som 

han var gift med resten af livet. De fik to børn, en søn og en datter. Som 30-årig åbnede 

Lars Larsen sin egen butik, Jysk Sengetøjslager. Én butik blev til mange butikker. Lars 

Larsen var nemlig en dygtig forretningsmand, som altid investerede i nye butikker. I dag 

findes der 102 JYSK-butikker i Danmark og 2.400 butikker i resten af verden. Lars Larsen 

døde i 2019, 71 år gammel, i sit hjem ved Silkeborg.

OPGAVE 6   Læseforståelse: Indsæt det rigtige ord
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KOPIARK
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10 GODE RÅD TIL AT SPARE PENGE
1. Læg et budget

For at lægge et budget skal du have tjek på dine indtægter og udgifter. Gem fx dine  

regninger og kvitteringer i en periode. Du kan bruge et budgetskema til at lægge  

et budget. Se fx raadtilpenge.dk (rul ned til bunden af hjemmesiden).

2. Tjek dine udgifter / abonnementer 
Fx fitnesscentret – bruger du det nok? Internet – kan du få det billigere?

TV-pakker (streaming-tjenester) – ser du alle kanalerne, eller skal du måske købe  

en mindre/billigere pakke? Bruger du dit Netflix-abonnement nok?

3. Spar op, før du køber
Læg fx 500 kroner til side i dit månedsbudget til en rejse, ny computer, eller hvad  

du nu vil købe. Lån ikke penge til forbrug. Husk: Det koster penge at låne!

  4. Køb brugte ting
Tøj, møbler, køkkenting – der er mange penge at spare ved at købe brugte ting fx på  

nettet, i genbrugsbutikker eller på loppemarkeder.

  5. Lav en indkøbsliste
Skriv ned, hvad du har brug for, før du køber ind. Køb ikke andet end det på listen.  

Husk også at spise noget, inden du køber ind – man køber mere, hvis man er sulten.

  6. Undgå madspild
Du kan undgå at smide mad ud ved at lave en madplan, lave ekstra portioner aftens- 

mad (til at fryse ned) og spise rester.

  7. Smør madpakke
Det er dyrt at spise frokost i kantinen på arbejdet eller købe en sandwich.

  8. Spar på dit elforbrug
Sluk fx for kontakten, når du går ud af et rum, og tjek standby-funktioner på tv’et. 

  9. Spar på vandet
Tag fx korte brusebade, og brug opvaskebalje i stedet for at vaske op, mens vandet løber. 

Varmt vand er næsten dobbelt så dyrt som koldt.

10. Skru ned for varmen
Sluk for varmen, når du er væk hele dagen. Hvis der fx står en sofa foran radiatoren,  

så flyt den, så varmen bedre kan sprede sig.

                                                                Kilde: https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/sparetips (red.)                                                            
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1  OPGAVE 21

Kære (0) __________________________

Hvordan går det med dig? Her går det supergodt. Jeg skriver til dig, fordi jeg vil 

fortælle (1) ________   _________________   ________   _________________. Louise og jeg har vundet 

500.000 kroner i lotto! Nu er det store spørgsmål, hvad vi skal bruge pengene til. Jeg har 

altid drømt om (2) ________  _________________  ________  ________. Jeg vil gerne tage fri et par 

måneder og købe en bil i New York. Så vil jeg (3) _________________   _________________  ________   

________ sammen med Louise. Lyder det ikke som en god ide? Desværre gider Louise ikke rej-

se. Hun vil hellere købe (4) ________  _________________ og bruge penge på en familiefest. Resten 

af pengene vil hun spare op. Det er måske en god ide (5) ________  _________________  ________, 

så pengene ikke bare forsvinder. Men det er også lidt kedeligt! Hvad synes du?                              

Jeg glæder mig til (6) ________  ________  ________  _________________. Vil du ikke med ud at spise 

en lækker middag? Vi skal hen på en fin restaurant. Jeg giver, nu har jeg jo råd til det!

Mange hilsener

Din gamle kollega, Casper

A

Hvem skriver Casper til?0. _________________________________________________________________________________________________________

1 _________________________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________________________

4 _________________________________________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________________________________________Kapitel 1, løsninger, kommentarer og kopiark. Forlaget Praxis.
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Kære Anna

Hvordan går det med dig? Her går det (0) __________________________.  Jeg skriver til dig, fordi 

jeg vil fortælle en rigtig god nyhed. Louise og jeg har vundet (1) __________________________ 

kroner i lotto! Nu er det store spørgsmål, hvad vi skal bruge pengene til. Jeg har altid  

drømt om at rejse til USA. Jeg vil gerne tage fri et par måneder og købe (2) ____   ________ i 

New York. Så vil jeg køre rundt i USA sammen med Louise. Lyder det ikke som en god ide? 

Desværre gider Louise ikke (3) __________________________ . Hun vil hellere købe nye møbler 

og bruge penge på (4) ________  __________________________. Resten af pengene vil hun spare op. 

Det er måske en god ide at spare op, så pengene ikke bare forsvinder. Men det er også 

(5) ________   __________________________! Hvad synes du?

Jeg glæder mig til at se dig igen. Vil du ikke med ud at spise en lækker middag? Vi skal hen 

(6) ________  ________  ________  __________________________.  Jeg giver, nu har jeg jo råd til det!

Mange hilsener

Din gamle kollega, Casper

Hvordan går det (med Casper)?0. _________________________________________________________________________________________________________

1 _________________________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________________________

4 _________________________________________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________________________________________

B
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Verbernes bøjning
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1  OPGAVE 15, 22, 23

GRUPPE 1

lav

arbejd

GRUPPE 2

søg

betal

GRUPPE 3

vær

hav

Imperativ 
(stamme)

Infinitiv
(navnemåde)

Præsens
(nutid)

Præteritum
(datid)

Perfektum
(førnutid)

+ e  

at lave

at arbejde

+ e  

at søge

at  betale

at være

at have

+ er

laver

arbejder

+ er

søger

betaler

er

har

+ ede 

lavede

arbejdede

+ te 

søgte

betalte

var

havde

har  + et

har lavet

har arbejdet

har  + t  

har søgt

har betalt

har / er +(e)t

har været

har haft
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Find én der ...

Navn

tit køber genbrugstøj

tit har minus på sin konto

ejer sin bolig

har et lån i banken

sparer op til noget

betaler af på noget

nogle gange køber tøj 
på nettet

har en ny bil

tit køber mad på tilbud

nogle gange låner penge til 
sine venner

nogle gange går på 
loppemarked

har prøvet at spille lotto 
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1REPETITION

A Krydsord
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B Krydsord
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1REPETITION TEST 1KOPIARK

OPGAVE 1   Ordjagt: Find substantivet

� Find ord, der betyder det samme, og skriv dem her:

 Eksempel: penge, som går ind på ens konto, fx løn eller børnepenge = i  n   d   k   o  m  s   t    

 1. penge man tjener hver måned, fordi man arbejder = l  ___  ___  

2. penge man bruger på fx regninger, husleje eller indkøb = u ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

3. penge man kan låne i banken til sin bolig = b ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

4. penge man betaler hver måned, når man bor til leje = h ___  ___  ___  ___  ___  ___  

5. penge børn får for at hjælpe deres forældre hjemme = l ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

6. penge man får af staten, når man har mindre børn = b ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

7. penge fra staten når man stopper med at arbejde på grund af alder = p ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

b

ø

r

n

e

p

e

n

g

e

o

u

y

r

s

ø

p

i

d

n

l

d

l

h

u

s

l

e

j

e

i

g

ø

a

t

g

s

l

ø

g

g

i

n

d

k

o

m

s

t

e

l

f

d

c

n

l

ø

o

å

s

å

t

p

e

n

s

i

o

n

e

n

e

v

m

a

e

å

e

s

m

p

r

k

e

n

r

n

e

e

r

l

o

m

m

e

p

e

n

g

e

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___
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OPGAVE 2   Indsæt det rigtige verbum i infinitiv eller nutid

købe          sælge          betaler          spare          låner          tjener          bruger

1. Louise køber tit genbrugsting og brugt tøj, for hun vil gerne ______________________ penge.

2. Boris ______________________ altid sine regninger til tiden, for det kører automatisk over netbank.

3. Joanna ______________________ 40.000 kroner i banken, så hun kan købe en bil.

4. Omar får en god løn. Han ______________________ nemlig omkring 48.000 kr. om måneden.

5. Line og Noah skal flytte sammen, så de vil ______________________ en lejlighed.

6. Poul ______________________ mange penge. Fx har han lige købt en ny bil og et nyt tv.

7. Katrine skal ______________________ sin lejlighed, for hun skal flytte til USA.

OPGAVE 3   Husker du? Sæt X ved ja eller nej

                    Ja       Nej

1. Boligen er det, som vi bruger flest penge på.    

2. Det er billigere at bo på landet end i store byer.  

3. 80 % ejer deres bolig.        

4. 20 % bor til leje.        

5. Når man køber en bolig, skal man betale den kontant.  

6. Alle kan få et boliglån.        

7. Man skal betale boligskat, når man ejer sin bolig.   

8. Man skal betale for alle reparationer, når man bor til leje. 

9. Man sparer ikke op i sin bolig, når man bor til leje.  
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1REPETITION TEST 1

OPGAVE 4   Skriv imperativen i sparerådene

køb          betal          læg          spar          undgå          lån

1. ______________________ et budget. Så ved du præcis, hvor mange penge du har hver måned.

2. ______________________ bøger og spil på biblioteket i stedet for at købe nyt.

3. ______________________ på vandet. Lange, varme brusebade koster mange penge.

4. ______________________ brugte ting og brugt tøj på loppemarkeder og i genbrugsbutikker.

5. ______________________ madspild. Rester fra aftensmaden kan fx tit spises til frokost.

6. ______________________ dine regninger til tiden. Det koster penge at få en rykker.

Præsens 
(nutid)

Præteritum 
(datid)

Perfektum
(førnutid)

Infinitiv 
(navnemåde)

Gruppe 1

+ede

 

Gruppe 2  

+te

Gruppe 3

Uregelmæssige

at arbejde

laver

at lære

at være

møder

ejede

solgte

har købt

er / har gået

OPGAVE 5   Bøj verberne i skemaet
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OPGAVE 6   Læseforståelse: Indsæt det rigtige ord  
 

� Indsæt det ord, der mangler i teksten. Ordene finder du i boksen.  
 Der er 5 ord, du ikke skal bruge.

sælger          aldrig          dygtig          selvom          lukkede          heldigvis         

åbnede          dårlig          køber          nem          når          desværre

Lars Larsen var en af Danmarks rigeste mænd. Han ejede butikskæden JYSK, en stor 

dansk virksomhed. JYSK ______________________ blandt andet senge, møbler og boligudstyr.

Lars Larsen voksede op i Nordjylland som den yngste søn af en enlig mor. Moren havde 

både økonomiske og psykiske problemer, så det var ikke en ______________________ barndom. 

Men de fire søskende hjalp ______________________ hinanden meget. De store søskende 

passede lille Lars, ______________________ moren var på hospitalet, og de lavede mad og 

gjorde rent hjemme. Børnene fortalte ______________________ deres lærere om morens 

sygdom, fordi de var bange for at komme på børnehjem. Så ingen voksne vidste noget 

om problemerne.

Som 18-årig kom Lars Larsen i lære i en butik. Samme år mødte han sin kone, Kris, 

som han var gift med resten af livet. De fik to børn, en søn og en datter. Som 30-årig 

______________________ Lars Larsen sin egen butik, Jysk Sengetøjslager. Én butik blev til 

mange butikker. Lars Larsen var nemlig en ______________________ forretningsmand, som 

altid investerede i nye butikker. I dag findes der 102 JYSK-butikker i Danmark og 2.400 

butikker i resten af verden. Lars Larsen døde i 2019, 71 år gammel, i sit hjem ved Silkeborg.
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KOPIARK
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1REPETITION

Opgave 1   

Opgave 2

Opgave 3  

Opgave 4

Opgave 5

Opgave 6

Opgave 1-6

7 x 1 point

7 x 1 point

9 x 1 point

6 x 1 point

9 x 1 point

7 x 1 point

Maksimumpoint i alt: 

45 point

SCOREARK - TEST 1

Navn:  _________________________________________________________________________________  

Dato:   ______________________________________________

Kapitel 1, løsninger, kommentarer og kopiark. Forlaget Praxis.




