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Arbejdsark 1.1 - Genretræ til udklip
Forstør op i A3-størrelse
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Arbejdsark 1.2 - Nyhedskriterierne – få styr på
fagordene (elevopgave)

Danskfagligt ord Jeres forklaring på ordet
Aktualitet
Væsentlighed
Identifikation
Sensation
Konflikt
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Arbejdsark 1.3 - Filmaften
Opgave A
8.A holder filmaften, hvor de skal have pizza. De er 19 i klassen.
10 personer spiser

pizza, mens 9 personer spiser pizza.

Hvor mange pizzaer skal de bestille?

Opgave B
Til deres pizza har de købt cola. De har i alt købt otte flasker. Hver flaske
indeholder 1 liter cola.

De er 12 personer i alt, og i deres glas kan der være liter.
Hvor mange glas kan hver person få?

Opgave C
Der er 3 pizza i rest. To elever deler dem imellem sig.
Hvor meget kan hver person få?

Opgave D
Otte personer skal dele to flasker cola, der hver indeholder 1 liter cola.
Hvor meget kan hver person få?

Illustration af: Sara Holm/VIA
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Arbejdsark 2.1 - Artikel ”Borgmester kræver
redegørelse (…)”

Borgmester kræver redegørelse
om brandoverfald i Ry
Beskyldningerne fyger frem og tilbage fra de involverede familier.
Dog kritiserer de alle skolen.

Alle fem indblandede unge går på Mølleskolen i Ry, men hændelsen fandt ikke sted på skolen
(Foto: Tom, S. Udgivet af: Freeimages.com)
AF THOMAS KLOSE JENSEN
09. FEB. 2017 KL. 07.34 | OPDATERET 09. FEB. 2017 KL. 07.41

Sagen om den afghanske teenager fra Ry, der i mandags blev overfaldet med
en benzinbombe af fire elever og blev voldsomt forbrændt, er også nået op på
lokalpolitikernes bord.
Borgmester i Skanderborg Kommune, Jørgen Gaarde (S) bad nemlig allerede i
tirsdags om at få udarbejdet en redegørelse af sagen.
- Det, som interesserer os, om den her helt ekstraordinære og voldsomme
handling er selvfølgelig, hvad vores indsats har været i tiden op til, og hvad der
i øvrigt er foregået, siger han.

6

- Det har vi brug for, at vores professionelle skolefolk og så videre, sætter
sig sammen og udarbejder en beskrivelse af.
Jørgen Gaarde kalder sagen for en "ulykkelig situation".
Byrådet i Skanderborg Kommune samles torsdag eftermiddag, og her vil
sagen fra Ry blandt andet blive diskuteret, oplyser Jørgen Gaarde.
Imens fyger beskyldningerne fra familierne involveret i overfaldet. Til flere
medier - blandt andre BT - fortæller den afghanske drengs familie, at deres
søn har været udsat for racisme og tidligere også er blevet truet med en
saks, og at de også ser denne sag som racistisk motiveret.
På den anden side forklarer en far til en af de nu fængslede drenge
til Ekstra Bladet, at den 16-årige afghanske dreng burde være taget ud af
skolen for længst, fordi der angiveligt skulle have været så mange
problemer med ham.
Begge parter er dog enige om én ting. Nemlig at skolen - Mølleskolen burde have grebet ind langt tidligere og taget hånd om situationen.
DR Nyheder arbejder på at få en kommentar om beskyldningerne fra både
skolens daglige ledelse samt skolebestyrelsen.
Til Berlingske erkender konstitueret skoleleder på Mølleskolen, Alma
Schack Andersen, at der har været konflikter mellem drengene "on and off",
men at skolen ikke er klar over, hvad der præcist har udløst overfaldet.
Sagen har også ført til overvejelser om, hvad man kunne have gjort.
- Man kan vel altid sige, at når sådan noget sker, så er der noget, der ikke
er gjort godt nok. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad det er,
eller hvem der må påtage sig et hovedansvar, siger hun.

Udgivet af: dr.dk
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Arbejdsark 2.2 - Til og fra skole i bus

Kilde: Midttrafik

Johanne tager bussen hver dag i skole. Hun møder kl. 8. Hun står på ved Hasle Torv og står af igen ved Kridthøjvej.
Det tager 7 minutter at gå hen til Hasle Torv og 10 min. at gå fra Kridthøjvej til skolen.
a) Hvornår skal Johanne tage hjemmefra?
b) Hvor lang tid bruger hun på at tage i skole?
Om eftermiddagen er Johanne hjemme igen kl. 15.45
c) Hvor lang tid er der gået, siden hun tog afsted om morgenen?
d) Find selv på en god opgave, der passer til busplanen
8

Arbejdsark 3.1 - Ord på arbejde
Klip kortene ud. Bland kortene, og læg kortene med forsiden op. Parvis
skal eleverne sætte betydningsdelene sammen til ord.
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Arbejdsark 3.2 - Læs og forstå
Hvad passer? Sæt kryds ved det rigtige svar
Opgave 1
a. Det er stadig muligt at indsende høringssvar.
b. I nat var sidste chance for at indsende høringssvar.
c. Frist for høringssvar er i morgen.
d. Man kan ikke indsende høringssvar.
Opgave 2
a. Der er indkommet 35 høringssvar.
b. Der er indkommet 25 høringssvar.
c. Der er indkommet 64 høringssvar.
d. Der er ikke indkommet høringssvar.
Opgave 3
a. Hedensteds borgmester er tilhænger af en bro
b. Hedensteds borgmester vil ikke udtale sig om broen.
c. Hedensteds borgmester glæder sig til broen kommer.
d. Hedensteds borgmester er modstander af en bro.
Opgave 4
a. En ny bro giver en tidsbesparelse på 8 minutter mellem Odense og
Aarhus.
b. En ny bro giver en tidsbesparelse på 12 minutter mellem Odense
og Aarhus.
c. En ny bro giver en tidsbesparelse på 10 minutter mellem Odense
og Aarhus.
d. En ny bro giver ingen tidsbesparelse mellem Odense og Aarhus.
Opgave 5
a. Den endelige beslutning om bygning af ny bro tages i
Transportministeriet.
b. Den endelige beslutning om bygning af ny bro tages af
Grundejerforeningen Sellerup Strand.
c. Den endelige beslutning om bygning af ny bro tages i Folketinget.
d. Den endelige beslutning om bygning af ny bro tages af
Vejdirektoratet.
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Læs:

Borgere og borgmestre: Lad være med
at bygge ny bro over Vejle Fjord
Opdateret. I nat var sidste chance for at sende høringssvar i forbindelse med
den måske kommende bro over Vejle Fjord. Det har 64 gjort.

En bro over Vejle Fjord er nok, hvis man skal tro de fleste af de 64 høringssvar, der
er kommet forud for en eventuel ny bro (Foto: Freeimages.com)
AF LARS VON MAGIUS OG ANNETTE JESPERSEN
09. FEB. 2017 KL. 10.41 | OPDATERET 09. FEB. 2017 KL. 14.04

Opdateret kl. 14:00: I en tidligere udgave af artiklen fremgik det, at der var kommet 35
høringssvar. Det er nu rettet til 64 høringssvar.

Vigtig natur vil blive ødelagt, hvis en togforbindelse over Vejle Fjord bliver til
virkelighed, og det er ikke gevinsten værd.
Det er indholdet i en god portion af de høringssvar, der er kommet i
forbindelse med VVM-undersøgelsen af en ny forbindelse over Vejle Fjord.
Fristen for at sende høringssvar udløb ved midnat, og der er kommet 64
reaktioner fra private, grundejerforeninger samt Hedensted og Vejle
kommuner.
- Vi har været ganske klare i mælet om, at vi overhovedet ikke ønsker en
baneforbindelse over Vejle Fjord, siger Vejles borgmester, Arne
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Sigtenbjerggaard (V).
Kommunens svar peger på, at der ikke er dokumentation for at
passagertallet stiger så meget, at det berettiger til at ødelægge store
naturmæssige interesser.
Nord for fjorden hos Hedensteds borgmester, Kirsten Terkilsen (V), er
modstanden lige så stor.
- Vi mener ikke, at det er den rigtige investering, siger hun.

Her ses planen for den nye
togbro over Vejle Fjord. Det er
den røde linje. Den sorte linje
er der, hvor jernbanen i dag
snor sig rundt om. Kilde:
Transportministeriet

Grundejerforeningen Sellerup Strand på den anden side af Vejle Fjord
skriver, at mange mennesker får ødelagt den natur de færdes i.
- Vi mener ikke, at en tidsbesparelse på otte minutter mellem Odense og
Aarhus står mål med de store ødelæggelser, en bro eller tunnelanlæg vil
medføre for naturen og mennesker, lyder det i høringssvaret.
Vejdirektoratet skriver nu høringssvarene sammen til en rapport. Den ryger videre
til Transportministeriet og derfra videre til den endelige
beslutning i Folketinget.
•
•
•
•

Broen over Vejle Fjord anlægges for penge fra Togfonden
Den skal skære omkring otte minutter af rejsetiden mellem Aarhus og
Odense
Pris: Knap fem milliarder kroner
Vejrdirektoratet har lagt tre forslag til linjeføring ud – tre broer og en
tunnel

Udgivet af: dr.dk
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Arbejdsark 3.3 - Køb af tablet
Tabletshoppen
Førpris 899 kr.
Spar 150 kr.

Elektronika
Førpris 1163 kr.
Spar 30 %

Omar skal købe en ny tablet. Han har set på priser hos Tabletshoppen
og Elektronika, hvor de har tilbud.
a) Hvor er det billigst at købe tabletten?
Da Omar er i Elektronika, er der yderligere 25 % på hele butikken.
b) Hvad koster tabletten med den ekstra rabat?
Din ven vil overbevise dig om, at den ekstra rabat betyder, at der i alt er
55% rabat på tabletten.
c) Hvordan vil du overbevise ham om, at han tager fejl?
d) Er der forskel på, om man først får 25% og efterfølgende 30% eller
først 30% og derefter 25%?
e) Hvornår og hvorfor er det interessant at vide, hvor mange procent
en vare er sat ned?

13

Arbejdsark 4.1 - Stak med klamme ord (brainbreak)
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Arbejdsark 4.2 - Bogstavkort
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Arbejdsark 4.3 - Argumentér for og imod
(elevopgave)
Elevopgave: Argumenter for og imod at være på facebook
Tal sammen to og to om Før jeg læser på Støtteark til
læseforståelse
Følg med i artiklen ”Undersøgelse: Facebook gør os dummere” (på næste
side) og lyt til jeres lærers oplæsning
Efter at Jeres lærer har læst teksten højt, så skriv Jeres argumenter for og
imod facebook ind i tokolonnenotatet herunder.

For facebook

Imod facebook
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Arbejdsark 4.4 - Facebook gør os dummere

Undersøgelse: Facebook
gør os dummere
Vi opsøger for det meste kun viden på Facebook,
som vi selv er enige i. Det gør os dummere, mener
forskere.

Vores holdninger bliver ofte
mere ekstreme, når vi kun taler
med folk, vi er enige med,
mener professor Vincent F.
Hendrick.
Foto:VIA

REDIGERET AF LINE KJÆRGAARD LARSEN
13. JAN. 2016 KL. 14.22
Forskere fra Italien har i fem år undersøgt, hvordan forskellige
informationer spreder sig på Facebook.
Forskerne har fundet ud af, at vi mest opsøger og ’synes godt om’
informationer, som vi i forvejen er enige i, skriver Berlingske.
- Vi kan se, at brugere for det meste udvælger indhold relateret til et
bestemt verdensbillede – og så ignorerer de resten, siger Michela Del
Vicario til Berlingske. Han er en af forskerne bag undersøgelsen.
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Vi samler os i grupper, der er enige
Ifølge forskerne betyder det, at mange brugere mest samler sig i grupper
med folk, de er enige med, og som minder om dem selv.
Det kan betyde, at man kun kommer til at kende til én side af en bestemt
sag. Hvis man for eksempel er bange for, om en vaccine er farlig, vil man
nemt kunne finde andre på Facebook, der er også er bange for vaccinen.
På den måde bliver man bekræftet i, at ens egen opfattelse er den rigtige,
og man hører eller opsøger ikke andre holdninger til vaccinen.

Vores holdninger bliver mere ekstreme
Vincent F. Hendricks er professor og leder af Center for Informations- og
Boblestudier på Københavns Universitet.
Han mener, det er et demokratisk problem, at vi kun søger informationer på
Facebook, som vi selv er enige i.
- Hvis du samler folk, der i øvrigt er enige, er det ikke sådan, at de
nødvendigvis bliver mere nuancerede i deres standpunkter, når de
diskuterer, siger han.
Ofte bliver vores holdninger faktisk mere ekstreme, når vi kun taler med
folk, vi er enige med, mener Vincent F. Hendricks.
Kilde dr.dk
https://www.dr.dk/ligetil/undersoegelse-facebook-goer-os-dummere

18

Arbejdsark 4.5 - Talknuser
Indsæt tallene 1 til 9, så regnestykkerne passer. Alle tal må kun
indsættes én gang.

________ + ________ = ________
________ - ________ = ________
________ x ________ = ________
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Arbejdsark 4.6 - Indkøb

Sukkerskålen
Slikhjørnet

11 kr.

5,75 kr.

Det er fredag, og Martin skal købe fredagsslik. Der er to butikker, som
begge sælger bland-selv-slik. I Slikhjørnet koster 100 gram slik 5,75 kr. I
Sukkerskålen koster 200 gram slik 11 kr.
Lav overslag over:
a) Hvis Martin skal købe 300g slik, hvilket sted er så billigst?
b) Hvis Martin skal købe 50 g slik, hvilket sted er så billigst?
c) Hvad er kiloprisen for hvert tilbud?
Regn de samme opgaver med lommeregner for at tjekke efter.
Martin skal også købe kylling med hjem til sin mor. Han kan vælge mellem
to slags kylling:
En økologisk kylling til 27,50 kr. for 350g, og en landkylling til 60 kr. for
1100g.
d) Lav overslag over kiloprisen for de to slags kylling. Hvilken kylling er
billigst?
e) Regn derefter opgaven med lommeregner for at tjekke efter.

Illustration af: Sara 20
Holm/VIA

Arbejdsark 5.1 - Gi’ madpakken en hånd

Eller hent: http://altomkost.dk/publikationer/publikation/pub/hent-fil/publication/gimadpakken-en-haand/ [1. maj 2020]
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Arbejdsark 5.2 - Sport
Signe går til løb i den lokale løbeklub. Hun træner 3 gange om ugen, og
hun er til stævne i weekenden. Hendes træningsplan ser således ud:
Dag

Man

Aktivitet
Tid

Løb
1,5 time

Tirs

Ons

Tors

Styrke
1 time

Løb
2 timer

Fre

Lør

Søn

Stævne
3,5 time

a) Hvor mange timer dyrker Signe sport om ugen?
b) Hvad er gennemsnittet pr. dag?
I Signes klasse går der 19 elever. I tabellen kan man se, hvilken sport og
hvor mange timer om ugen, hver elev træner.
Navn

Sport

Træningstid pr. uge
(timer)

Harald
Rasmus

Fodbold
Håndbold

3 t. 30 min.
9

Signe

Løb

8

Christian

Fodbold

6 t 30 min.

Aishia
Sara
Thor

0
Fitness
Fodbold

Kasper

2 t. 30 min.
4 t. 30 min.
0

Cecilie

Løb

7 t. 30 min.

Martin

Håndbold

10

Aya
Noah

Håndbold

8
0

Anders

Fodbold

3

Johanne

Fodbold

6

Line

0

Karoline

Kampsport

7

Omar

Håndbold

8

Pernille

Fodbold

4

Maja

Fitness

7 t. 30 min.
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c) Hvor lang tid træner en elev, der dyrker håndbold, i gennemsnit om
ugen?
d) Hvor lang tid træner en elev i gennemsnit om ugen?
e) Hvor lang tid træner en elev i gennemsnit om dagen?
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man er aktiv i 1 time om dagen.
f) Lever klassen op til denne anbefaling?
g) Kom med et eksempel på, hvor meget Pernille og Omar hver skal
træne mere, hvis hele klassen i gennemsnit skal komme over 1
time om dagen?
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Arbejdsark 6.1 - Uddrag af ungdomsromanen: Kopierne
Af Jesper Wung-Sung
HVAD ER JEG SÅ?
Kender du den der tanke: Det kunne være en roman. Gør du?
Så kunne den begynde sådan her:
Jeg er en dreng, der kommer gående hen ad vejen, på vej hjem fra fodbold. At
jeg skal gå hjem fra stadion betyder ingenting. Ikke denne dag. Tværtimod, jeg
vælger med vilje at gå en omvej langs skoven, fordi jeg – selv efter en hel
fodboldkamp – har så megen energi, som jeg skal brænde af.
Kender du den der følelse: Aldrig har jeg været så meget MIG! Så hel. Så
rigtig. Gør du?
Det var sådan, jeg havde det den dag på vej hjem fra stadion. At det hele bare
var perfekt! Vejret. Fodboldkampen. Maria. Mig.
Jeg gik rask til – jeg kunne slet ikke lade være – med sportstasken over
skulderen. Solen skinnede, fuglene fløjtede, og jeg fløjtede med. Selv det trælår,
jeg havde fået over venstre knæ, kunne ikke lægge en dæmper på min glæde –
det var beviset på, at jeg havde spillet en suveræn fodboldkamp. Alt, hvad jeg
gjorde i løbet af kampen, var godt. Enhver aflevering, takling, dribling lykkedes.
Jeg skød på mål tre gange – og scorede tre mål. Ved det sidste mål driblede jeg
forbi tre mand og sparkede den op i det højre målhjørne. Da jeg kom ud af
holdkammeraternes omfavnende flok, fik jeg øjenkontakt med Maria ude blandt
tilskuerne. Hun stod mellem sine veninder, og hun smilede, enten af noget de
sagde eller til mig. Måske begge dele.
Når man spiller fodbold, har man normalt både gode, dårlige og okay kampe.
Men denne kamp var fejlfri og fuldendt. Jeg satte ikke én fod forkert. Den eneste
måde, modstanderne kunne stoppe mig på, var ved at lave frispark. Hive i min
trøje, træde mig i hælen eller fælde mig. Deres anfører blev til sidst så frustreret,
at han gav mig det voldsomme trælår, som jeg faktisk stadig svagt kan mærke.
Mærkeligt ik’? Men jeg rejste mig og spillede videre. Og da kampen blev fløjtet
af, var jeg overhovedet ikke træt, jeg kunne have spillet til det blev mørkt.
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Jeg fik ros af alle. Træneren, medspillere og modspillere, selv dommeren roste
mig. Men ligegyldigt hvem jeg talte med, så forsøgte jeg hele tiden at holde øje
med, hvor Maria befandt sig, og da jeg sad på trappen ind til
omklædningsrummene og tog støvlerne af, kunne jeg fornemme, at hun
nærmede sig. Hendes næsten glidende skridt. Hendes lange, sorte hår, de der
brede kindben, som gjorde øjne smalle, så det så ud, som om hun syntes, alt
var lidt morsomt. De hvide tænder.
”Hej,” sagde hun. ”Tillykke med sejren.”
”Tak,” svarede jeg.
Så sagde hun: ”Gør det meget ondt?”
Gør det meget ondt? GØR DET MEGET ONDT?
Det var selvfølgelig trælåret, Maria hentydede til. Men nu er jeg ved at tude. Gør
det meget ondt?! Jeg fisker skildpadden op ad lommen og tænker på dengang
efter kampen, hvor Maria stak hånden i lommen og overrakte den til mig.
Hendes øjne blev store og runde, da hun med ét forekom gravalvorlig.
”En gave,” sagde hun. ”Jeg har sparet sammen til den, siden jeg var fem.”
Den var cirka fire centimeter lang. Af grøn plastic. Og støvet og ridset.
”Okay,” sagde hun. ”Jeg har fundet den i gruset for fem minutter siden, og det er
sikkert en vanartet unge, der har tabt den uden at gide samle den op, fordi den
er så lille og grim og stammer fra et stykke chokolade til to og en halv. Men: Det
er tanken, der tæller!”
Hun havde ret: Den var lille og grim. De sorte pupiller i de hvide, udstående øjne
var næsten forsvundet, som var skildpadden blevet blind. Jeg kom i tanke om en
vittighed. Jeg kan godt huske vittigheder, men jeg plejer ikke at fortælle dem,
men allerede der, var jeg så fyldt af ord, som bare måtte ud. Jeg holdt
skildpadden op i luften og sagde:
”Den lille skildpadde forsøgte at kravle op i et træ. Det tog en, to, tre timer, inden
den nåede toppen, hvorefter den kastede sig ud, baskede med forbenene – og
faldt til jorden.” Jeg lod plasticskildpadden ramme trappen.
”Det gentog sig hele dagen: Flere timers kravlen opad – to sekunder: ned –
bang! Imens sad to fugle og betragtede skildpadden bekymret. Så sagde den

26

ene endelig: Helt ærligt, skat! Det går bare ikke længere! Vi bliver nødt til at
fortælle ham, at han er adopteret!”
Maria lo. Hun lo kort, men hjerteligt. Jeg kan stadig høre hendes latter. Så gav
hun den hånd, som jeg holdt skildpadden i, et klem.
”Vi ses senere,” sagde hun og forsvandt med de der glidende skridt.
Da jeg gik hjemad, kunne jeg ikke lade være med at forbinde ømheden over
venstre knæ med hende. Maria. Den helt perfekte skabning. Men midt i denne
følelse af glæde og overskud var der alligevel en lille ærgrelse: Det var første
gang, hverken min mor eller far havde været på stadion, når jeg spillede kamp.
Normalt var de der begge to. Enkelte gange kun den ene af dem. Men lige netop
i dag skulle de begge noget.
Men ord. Jeg skulle bare finde de helt rigtige ord til at genfortælle kampen for
dem. Ord, der var lige så stærke og varme som solstrålerne. Jeg var sikker på,
at jeg nok skulle finde dem, inden jeg var hjemme. Jeg gik på stien langs med
skoven. Jeg følte, at mine sanser var skarpe som aldrig før: Jeg kunne dufte
blomsterne på skråningen og shampooen fra mit hår. Jeg kunne høre fuglene,
og jeg ville kunne høre en bille kravle gennem græsset. Jeg kunne se som en
ørn, få øje på det mindste insekt – og ud af øjenkrogen så jeg et glimt af en
dreng! Oppe på skråningen, inden han forsvandt ind i skoven.
Han var væk med det samme, men alligevel var jeg sikker. Jeg havde set
drengen før. Ugen før, mente jeg. Nogenlunde samme sted. Hans hår var lyst,
næsten helt hvidt, under hætten, som han havde oppe, selv om det var så
varmt. Han havde set så alvorlig ud. Han var på min alder, men jeg kendte ham
ikke. Han kom ikke i fodboldklubben, og han gik ikke på skolen. Måske var han
bare en dreng, der samlede på biller, svampe eller grannåle i skoven! Hvad
vidste jeg – jeg var også ligeglad! Der skulle mere end en underlig bille-boy til at
ødelægge mit gode humør!
Jeg åbnede lågen i det hvide stakit med den ene tåspids, lukkede den også
elegant bag mig med hælen. Bagdøren kunne jeg ikke få op med hverken fod
eller hånd. Den var låst. Det plejede den ikke, men jeg gik om og benyttede
hoveddøren.
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”Det er mig!” råbte jeg og sparkede skoene af.
Dog huskede jeg at samle skoene op og stille dem pænt ude på trappen, men
så stod mor i døren og så på mig, som havde jeg anbragt dem oven på hendes
rene vasketøj. Hun så så mærkelig ud i ansigtet, at jeg pludselig blev bange for,
at der var sket en ulykke.
”Er det noget med far?” spurgte jeg.
Da hun ikke reagerede, var jeg sikker. Der var sket noget med far! Jeg kunne
mærke mit hjerte hamre. Åh, hvor det hamrede. Men så dukkede far op bag
hende i entreen. Han stod ved døren til stuen og så ikke ud til at fejle noget som
helst.
”Er det moster Judith?” spurgte jeg. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte på moster
Judith, men det gjorde jeg bare. Men mor rystede på hovedet.
Jeg sagde: ”Hvem så?”
Hun blev bare ved med at ryste på hovedet.
”Det er …”
”Hvem?”
”Det er … Det er ikke så godt …”
”Hva’ er ikke så godt?!”
Så sagde far: ”Det er bedst, du lukker døren nu, Sara!”
Min mor sagde: ”Noget må være gået galt.”
Min far svarede: ”Luk døren. Så ringer jeg til dem.”
Mor så ikke på mig, da hun gjorde det: Hun lukkede døren foran næsen på
mig. Jeg blev stående forvirret på trappestenen i strømpesokker. Så kunne jeg
høre, at døren blev låst indefra.
Udgivet af: Høst & Søn, 2010
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Arbejdsark 6.2 - Brug dit ordkendskab og ordforråd
(elevopgave)
Læringsmål: Jeg kan finde ud af, hvad ord betyder
Hvor godt kender jeg ordene?
Brug først Støtteark til ordkendskab til følgende ord:
Trælår – aflevering – dribling - tackling
Skriv derefter ordene ind i felterne i modellerne:

Trælår

Aflevering

Det samme som:
Det samme som:

Det modsatte af:

En sætning med ordet:

Det modsatte af:

En sætning med ordet:
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Dribling

Tackling

Det samme som:

Det samme som:

Det modsatte af:

En sætning med ordet:

Det modsatte af:

En sætning med ordet:
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Arbejdsark 6.3 - Mobiltelefoni

B

A

16
timers tale

24
GB data

2

C

timers tale

2
GB data

129 kr./md.

D

Pris pr. måned

59 kr.

Abonnement pr. md.

29 kr.

Tale pr. min (sekundtakseret)

59 øre

Opkaldsafgift

0 øre

SMS pr. stk.

20 øre

MMS pr. stk.

1,99 kr.

Data pr. MB

1, 00 kr.

Ovenfor ses fire abonnementer på mobiltelefoni.
De øverste abonnementer (A, B, C) inkluderer taletid, dataforbrug og fri
sms. (Bemærk, at det orange firma har en oprettelsesafgift på 1 kr.)
I det nederste abonnement D betales der for et abonnement pr. måned og
derudover betales der for ens forbrug.
a) Mads skal vælge et nyt mobilabonnement. Han har tjekket sit
forbrug for sidste måned, hvor han brugte 5 timers taletid, 15
GB og sendte 20 SMS’er.
Hvilket abonnement er billigst for Mads?
b) Lav selv andre opgaver, som passer til informationerne på
mobiltelefoni?
c) Byt dine opgaver med din sidekammerats.
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Arbejdsark 7.1 - Lønseddel 1
På billedet nedenfor ses en lønseddel.
a) Forbind ordene nederst på siden med stederne på lønsedlen, hvor
det kan aflæses. Se eksemplet.

Antal timer

AM-bidrag

Udbetalt i alt

Skattefradrag

Betalt A-skat

Antal timer om søndagen

Pension
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Arbejdsark 7.2 - Lønseddel 2
Camilla tjener 3296,36 kr. i februar måned.
b)
Hvor står dette på lønsedlen?
Ifølge hendes lønseddel skal Camilla betale pension, AM-bidrag og skat.
Først skal hun betale 4 % ind til en pensionskasse
c)
Hvor meget er 4 % af 3296,36 kr.?
d)
Hvor mange timer har hun arbejdet samlet?
e)
Hvor mange timer har hun arbejdet om søndagen?
Camillas grundtimeløn er 112,42 kr.
f)
Hvor meget er hendes timeløn om søndagen?
g)
Forklar, hvad man gør med tallene i kolonnen ”ydelsen”?

Illustration af: Sara Holm/VIA
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Arbejdsark 8.1 - Hvilke genrer læste vi?
Læringsmål: Jeg kan kategorisere forskellige genrer, når jeg
har læst dem.

• Her er titlerne på nogle af de tekster, I har læst de sidste ti
•
•

uger. Prøv at fordele dem på de forskellige genrer på
genretræet.
Er nogle af teksterne vanskelige at placere i én kategori?
Er der nogle genrer, I savner på genretræet? Prøv at udbygge
genretræet med flere genrer

Turboforløbet:
’Katinka, Katinka’
’350 tons tunge Nora har ædt sig igennem til
Rådhuspladsen’
’Min seje mor’
’Verdens bedste ungdomsserie er norsk’
’Sund mad er godt for dig’
’De tre spindersker’
’Mange dropper fisk – det er
for dyrt’
’Paa ’Sneen’
’Vi bliver syge af klamme køleskabe’
’Skyggetremmer’
’Ti små cyklister’
’Hare skudt ved daggry’
Mentorforløb:
’Borgmester kræver redegørelse om brandoverfald i Ry’
’Borgere og borgmestre: Lad være med at bygge ny bro over Vejle
Fjord’
’Undersøgelse: Facebook gør os dummere’
‘Gi’ madpakken en hånd’
’Kopierne’
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Arbejdsark 8.2 - At flytte hjemmefra
Sigurd vil gerne flytte hjemmefra, men han er i tvivl om, hvorvidt han har
råd.
Det koster 2350 kr. om måneden at leje et kollegieværelse. Han regner
med at spise for cirka 100 kr. om dagen.
a) Hvad kommer Sigurd til at have af årlige udgifter på mad og
husleje?
Sigurd går til fodbold og betaler 750 kr. hvert halve år i kontingent.
Desuden har han et tøjforbrug på 1000 kr. om måneden.
b) Hvad kommer de samlede udgifter til at være om året, når han
regner kontingent og tøjforbrug med?
Sigurd regner med at få 3.859 kr. i SU om måneden
c) Hvor stort et underskud vil Sigurd få om måneden, hvis han har de
anslåede udgifter?
Hvis Sigurd vælger kun at bruge 500 kr. på tøj og stopper med at gå til
fodbold.
d) Hvor meget vil han så kunne købe mad for om dagen?
e) Hvilke udgifter synes du, at Sigurd mangler i sit budget?
f) Mener du, at det er realistisk, at Sigurd flytter hjemmefra?

Illustration af: Sara Holm/VIA
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