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Tekst 1

Læs artiklen Det er tanken, der tæller, og besvar opgaverne ud fra tekstens indhold.
Sæt kryds ud for de rigtige svar.
Der er kun ét rigtigt svar til hver opgave.

1.  Danske bilister er forkælede, når det 
handler om

  adgang til at tanke bilerne
  adgang til dieseldrevne biler
  kvalitet på benzin og diesel
  service på tankstationerne

2. Benzinforbruget faldt fra 2000 til 2019,
  fordi afgifterne steg voldsomt i perioden
  fordi de nye biler bruger mindre benzin
  fordi flere biler anvender andet brændstof
  fordi flere og flere lader bilen stå

3.  En ubemandet tankstation er 
kendetegnet ved,

  at den type kun findes i tyndtbefolkede 
egne af landet

  at der ikke er nogen butik ved 
tankstationen

  at man kun kan betale for brændstof ved 
standeren

  at priserne på brændstof er meget lave

4.  Fra 2000 til 2019 er brændstofforbruget 
ændret:

  Forbruget af både diesel og benzin er 
faldet

  Forbruget af både diesel og benzin er 
steget

  Forbruget af diesel er blevet mindre end 
forbruget af benzin

  Forbruget af diesel er blevet større end 
forbruget af benzin

5.  9,9 % af råvarerne i biobrændstof er
  korn
  palmeolie
  slagteriaffald
  sukker

6.  39 % af prisen for en liter benzin går til
  CO2-afgifter
  energiafgifter
  forhandlerne
  moms

7.  I Rumænien
  er der flere biler pr. tankstation end i 

Danmark
  er der flest biler pr. tankstation i Europa
  er der færrest tankstationer i Europa
  er der næsten kun bemandede 

tankstationer

8.  Tankstationskæden Go'on
  er kæden med flest bemandede 

tankstationer i Danmark
  er kæden med færrest ubemandede 

tankstationer i Danmark
  har både bemandede og ubemandede 

tankstationer
  har flere bemandede end ubemandede 

tankstationer

9.  2,2 % af råvarerne i biobrændstof 
stammer fra

  Danmark
  ikke-EU-lande i Europa
  lande udenfor Europa
  øvrige EU-lande

10. Artiklen handler om
  betydningen af bemandede tankstationer
  fremtidens brændstofforbrug
  tankstationer i Danmark
  udviklingen i den danske bilpark
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Tekst 2

Læs eventyret Kongen, Djævelen og Døden, og besvar opgaverne ud fra tekstens indhold.
Sæt kryds ud for de rigtige svar.
Der er kun ét rigtigt svar til hver opgave.

1. Hvorfor ender lægen i galgen?
  Han forudsiger ulykker for kongen
  Han har begået en forbrydelse
  Han taler vittigt om døden
  Han truer kongen med døden

2. I et halvt år har kongen
  søgt efter en kur mod døden
  tømt en flaske vin hver aften
  været i dialog med Djævelen
  ønsket at få en arvtager

3. Hvem påstår at have en kur mod døden?
  Djævelen
  Dronningen
  Lægerne
  Videnskabsmændene

4. Hvad er prisen for det evige liv?
  Dronningen og det halve kongerige
  Dronningens og barnets sjæl
  Kongens guld
  Kongens sjæl

5.  Kongen tøver med at indgå en aftale med 
Djævelen, fordi han ved,

  at det kan være farligt at handle med 
Djævelen

  at Djævelens eliksir vil give mange 
bivirkninger

  at Djævelen vil tage tronen fra ham
  at han aldrig vil indgå ægteskab igen

6.  Kongen forlader slottet for at
  fuldføre sin plan
  leve alene i skoven
  mødes med Djævelen
  være alene med sin sorg

7.  Hvordan opfører kongen sig?
  Han bliver nemt hidsig
  Han passer på sine kære
  Han spørger altid andre til råds
  Han tænker kun på sig selv

8.  Hvordan har kongen det, da han vågner 
efter tre dage?

  Han er ensom
  Han er fyldt af energi
  Han føler sig snydt
  Han savner sin kone

9.  Eventyret slutter med, at kongen
  lever ensom og ulykkelig på slottet
  lever lykkeligt til sine dages ende
  ligger død langt ude i skoven
  ligger hjælpeløs langt ude i skoven

10.  Hvad kan man lære af eventyret?
  Alt bliver godt til slut
  Egoisme betaler sig ikke
  Evigt liv er evig lykke
  Kærligheden overvinder alt
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Tekst 3

Læs artiklen Jonas' næste træk, og besvar opgaverne ud fra tekstens indhold.
Sæt kryds ud for de rigtige svar.
Der er kun ét rigtigt svar til hver opgave.

1.  Deltagerne i skakturneringen på Isle of 
Man er

  alle professionelle skakspillere
  nationale stormestre fra hele verden
  nogle af verdens bedste skakspillere
  udelukkende europæiske juniormestre

2.  I den internationale skakverden er der en 
tendens til,

  at de unge spillere vinder efter kun 11 
partier

  at europæere bliver stormestre
  at stadig flere ukrainere bliver stormestre
  at stormestrene bliver stadig yngre

3.  Skakspillet stammer sandsynligvis fra
  de nordiske vikinger
  den arabiske verden
  Indien, Tibet eller Kina
  Persien eller Europa

4.  Jonas kan godt lide skakspillet,
  fordi der altid er nye muligheder
  fordi det er et ældgammelt brætspil
  fordi det er forudsigeligt
  fordi det foregår så roligt

5.  Hvorfor er Jonas fritaget fra valgfag?
  Fagene er for svære for ham
  Han er allerede flyttet hjemmefra
  Han rejser meget med sin sport
  Skolen tilbyder slet ikke valgfag

6.  Jonas' træning går især ud på
  at analysere spillets muligheder
  at beskrive forskellige skakpartier
  at spille skak mod en computer
  at øve sig i de hurtige træk

7.  Ifølge Jonas er det bedste ved skakspillet
  rejserne
  sammenholdet
  trofæerne
  turneringerne

8.  Jonas vil holde et år fri inden gymnasiet, 
fordi han

  har fået tilbudt kontrakt som professionel
  skal deltage i verdensmesterskaberne i 

Ungarn
  vil bruge al sin tid på at spille skak
  vil have tid til at læse skakbøger

9.  Peter Heine Nielsen vurderer, at ny 
teknologi

  er en trussel mod den kreative skakhjerne
  er årsag til skakspillets udbredelse i hele 

verden
  har en del af æren for unge skaktalenters 

succes
  kun skal bruges af professionelle 

skakspillere

10.  Artiklen handler om
  Jonas' barndom og opvækst
  Jonas' forhold til skakspillet
  Jonas' kamp mod Magnus Carlsen
  Jonas' mange skakturneringer 
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Tekst 4

Læs novellen Nattens herre, og besvar opgaverne ud fra tekstens indhold.
Sæt kryds ud for de rigtige svar.
Der er kun ét rigtigt svar til hver opgave.

1.  Faren er hjemme, fordi
  chefen har givet ham en fridag
  en kollega ville bytte vagt
  han har ferie til gode
  han ikke har det godt

2.  Faren vil snakke med Patrick, fordi
  han har opdaget, at Patrick pjækker
  han har opdaget, at Patrick spiller om 

natten
  han vil fortælle, at han skal møde senere
  han vil høre, hvordan Patrick har det

3.  Patricks optræden over for faren er
  mild og overbærende
  nedladende og afvisende
  opgivende og tålmodig
  venlig og bestemt

4.  Patrick er ved at græde, fordi han
  er enormt rasende
  føler sig overset
  har tabt en kamp
  ingen venner har

5.  Patrick går hjemmefra, fordi
  faren ikke må opdage, at han pjækker
  faren sender ham i skole
  han håber, at netcafeen er åben
  han ikke har flere chips

6.  Patrick vandrer gaderne tynde og
  forestiller sig, at han er på en hemmelig 

mission
  håber, at han kan bruge nettet på 

biblioteket
  regner med, at han vil løbe ind i nogle 

venner
  trøster sig med, at han trods alt ikke er 

hjemløs

7.  Noah
  arbejder i kiosken
  går et ærinde for læreren
  har været hos tandlægen
  pjækker også fra skole

8.  Patrick er ikke længere venner med 
Noah, fordi

  Noah har sladret om Patricks pjækkeri
  Noah har vundet over Patrick i spillet
  Patrick har fået nye venner i spillet
  Patrick har fået nye venner på skolen

9.  Patrick er meget vred på sin far, fordi
  faren forhindrer Patrick i at leve sit eget liv
  faren giver Patrick for få lommepenge
  faren giver Patrick for lidt opmærksomhed
  faren kræver meget af Patrick i skolen

10.  Novellen handler om en dreng, som
  er blevet afhængig af at spille
  er stærkt knyttet til sin far
  har svært ved at få venner
  ikke kan følge med i skolen
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Tekst 5

Læs teksten Studerende og enspænder: Den glade enspænder findes, og klik på det ord eller udtryk i 
parenteserne, som passer bedst i sammenhængen.
Se hvordan i eksemplet.

Studerende og enspænder: Den glade 
enspænder findes
Måske burde vi finde ro ved at være alene frem for at stresse over hele 
(  dagen,  måneden,  natten, ✗  tiden) at skulle føle os relevante for andre.

Af Hedvig Høgh-Olesen, studerende

En veninde fortalte mig engang, at hun aldrig 
kunne finde på at gå alene ind på en restaurant 
eller café for at købe takeaway, fordi hun var 
bange for, hvad folk ville tænke om hende. På 
samme måde er der mange, som ikke kan fore-
stille sig at tage til koncert eller sætte sig ind på 
en café alene af frygt for at komme til at frem-
stå som en unormal enspænder. Men hvad er 
det dog for nogle (  fantastiske,  fejlagtige, 

 overflødige,  relevante) normer for social 
adfærd, vi har skabt, når folk føler sig forkerte 
ved noget så banalt som det at være alene?

Jeg keder mig (  forfærdeligt,  meget, 
 ofte,  sjældent) i mit eget selskab. Faktisk 

føler jeg mig så godt tilpas, at jeg ofte foretræk-
ker det frem for at være social. I takt med at jeg 
er blevet ældre, har jeg dog fundet ud af, at min 
egen prioritering af alenetid på mange måder 
strider direkte imod venner og bekendtes opfat-
telse af, hvad der er normalt.

Som barn kunne jeg den ene dag lege med 
mine (  forældre,  kusiner,  skolekammera-
ter,  søskende) i sfo’en og bruge næstedagen 
alene. Begge dele føltes lige (  fjollet,  kede-
ligt,  mærkeligt,  naturligt), og det var sådan 
set ikke noget, jeg tænkte videre over.

En dag, da jeg gik alene i skolegården, kom 
en pædagog over til mig. Med de bedste hen-
sigter tog hun mig i hånden og sagde, at hun 
ville hjælpe mig med at finde nogle andre børn 
at lege med. Jeg prøvede at forklare hende, at 
jeg egentlig havde det fint med at være alene, 
hvilket (  kammeraten,  læreren,  pedellen, 

 pædagogen) havde svært ved at tro på, for 
hvilket barn ønsker dog at lege alene?

Ja, jeg er nok lidt en enspænder – det erken-
der jeg blankt, men det er ikke ensbetydende 
med, at jeg går rundt med et nervøst bankende 
hjerte i sociale sammenhænge, eller at jeg ikke 
kan finde ud af at føre en samtale.

Tværtimod. Jeg er typen, der finder glæde 
ved de (  lærerige,  små,  store,  usæd-
vanlige) ting. En kop kaffe og en god bog, et 
hyggeligt hjem, duften af nyfalden regn en 
lørdag formiddag.

Der skal ikke mere til, før jeg får følelsen af 
(  rastløshed,  spænding,  uro,  velvære) i 
kroppen. Jeg behøver heller ikke udsigten til en 
social sammenkomst for at have det godt med 
tilværelsen, da jeg ved, at mit eget selskab kan 
være lige så tilfredsstillende som en aften i 
byen med vennerne.

Dog oplever jeg gang på gang, at venner og 
bekendte ikke forstår den måde, jeg prioriterer 
min tid på. "Skal du så bare være her i aften?", 
lød det gentagne gange fra en tidligere roomie, 
når hun var på vej ud ad døren for at mødes 
med veninderne.

For at blive betragtet som et velfungerende 
ungt menneske skal man helst have et sprud-
lende og dynamisk socialt liv, så snart (  kalen-
deren,  lærerne,  reglerne,  økonomien) 
tillader det.

For at passe på den beskrivelse bruger man-
ge unge sociale medier til at dokumentere deres 
seneste udskejelser i selskabslivet. De sociale 
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mediers forherligelse af selskabslivet er ligele-
des med til at tabuisere og tilsidesætte alenetid. 
Det er en skam, for det er mindst lige så vigtigt 
at føle sig godt tilpas i sit eget selskab.

Vi lever i et samfund, hvor normerne for 
social (  adfærd,  isolation,  kontrol,  ret-
færdighed) i høj grad er baseret på udadvend-
tes opfattelse af, hvad der er ’rigtigt’ og ’forkert’ 
eller rettere ’normalt’ og ’unormalt’, hvilket 
betyder, at en person som jeg selv ofte ender i 
situationer, hvor jeg skal forsvare min ’mærke-
lige’ adfærd.

Så lad os her til sidst få ét på det rene: Nogle 
børn har det godt med at lege alene, og den 
følelse vil de tage med sig resten af livet. Det er 

ikke ensbetydende med, at de føler sig ensom-
me eller ikke har ressourcerne til at indgå i et 
fællesskab. For dem, som befinder sig mere til 
den udadvendte side, kan det være en stor 
kamel at sluge.

Gode venskaber er vigtige, men mon ikke 
også vi kan lære noget af den (  glade,  stres-
sede,  tavse,  ulykkelige) enspænder? Det er 
på tide, at vi som samfund bliver lidt bedre til 
at finde ro i at være alene frem for at stresse 
over hele tiden at skulle føle os relevante for 
andre.

Politiken, 29. august 2020
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