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Til tann, ið skal lesa fyri:

LÆRARAARK

(Próvtøkan er 60 min. Av he-
sum verða 40 min. nýttir til 
at lesa fyri og í minsta lagi 
20 min. at hyggja fyrisøgnina 
ígjøgnum og nýta orðabøkur).

Tá ið næmingaørkini eru býtt út, byrjar próvtøkan, og tá verður henda frágreiðing lisin fyri 
næmingunum.

1) Eksamenen består af én tekst.

2) Det er tilladt at skrive med blyant.

3)	 Når	jeg	er	færdig	med	at	diktere	alle	fire	sider,	må	I	benytte	retskrivningsordbog.
  
 Hvis I retter, skal I overstrege hele det ord, I vil rette. Skriv derefter hele det nye ord  
 ovenover.

Nú verður teksturin lisin samanhangandi - við talumálsins framburði.

Síðani verður hetta lisið fyri næmingunum:

Når jeg dikterer teksten, skal I kun skrive de ord, der mangler på jeres ark. 
 
Det ord, der mangler, skal I skrive på linjen på den tomme plads i teksten.

Jeg dikterer hver bid af teksten 2 gange, og jeg dikterer ingen tegn.

Nu dikterer jeg teksten.



2

Teksturin verður nú lisin fyri
Teir einstøku partarnir millum skrástrikurnar verða lisnir fyri tvær ferðir við talumálsins 
framburði.
Eingi tekn verða lisin fyri.

sammen,/ er noget, vi lærer helt fra barn-
dommen. /Ikke kun i hjemmet,/ men også i 
børnehaver,/ skoler og fritidshjem bliver vi 
institutionaliserede/ til at forbinde hygge/ 
med noget sødt og lækkert at spise./ Bare 
tænk på ferier, /fødselsdage eller klassens 
time./ Der er ingen, der stiller spørgsmåls-
tegn ved,/ at hygge er lig med slik og søde 
sager./« Ifølge Heidi Boye, der har skrevet 
en afhandling /om den danske hyggekul-
tur, /viser det sig også,/ at danskerne ikke 
føler, at det slik og kage,/ der indtages un-
der hygge,/ er lige så usundt som det, man 
spiser alene./
»Hygge er situationer,/ hvor det er legitimt 
at spise slik,/ *selvom det er usundt./ Når vi 
hygger sammen, bliver de strikse,/ sunde 
regler sat til side/ til fordel for/ den sociale 
sammenhæng,/« fortæller Heidi Boye./
Heidi Boye mener, /at hyggekulturen kan 
ændres ved,/ at vi langsomt skaber/ nogle 
sundere praksisser./ I stedet for at servere 
chokolade og slik/ kan vi servere dadler,/ 
figner	eller	nødder, når vi hygger./ »Vi kan 
også begrænse hyggen,/ men der er et so-
cialt problem i det,/ for det er ikke rart at 
være den,/ der devaluerer hyggen, « siger 
Heidi Boye./

Hygge skal være let.
Tal fra FDB Analyse fortæller også,/at 
meget af det slik, vi spiser,/ er i forbindelse 
med hyggestunder./ 72 procent af slikspi-
serne spiser slik,/ når de slapper af med 
fjernsyn,/ en bog eller lignende,/ og det er 
oftest chokolade og kage,/ der ryger ned./
Seniorrådgiver i ernæring på Fødevarein-

Hygge = slik
Lidt lækkert. Danskerne er verdensmestre 
i at hygge sig./ Men hyggen gør os tykke,/ 
for med hygge følger slik og søde sager./

En	god	film,	godt	selskab,/ benene op og 
tilbage i sofaen/ og en skål Matador Mix./ 
Aah, det er hygge, og vi kan hurtigt blive 
enige om, at uden slikskålen /ville det ikke 
være nær så hyggeligt./
Den danske hyggekultur/ har altid betydet 
usund mad/ og søde sager,/ men det er 
faktisk ikke så enkelt, som vi går og tror./ 
Heidi Boye, der er lektor på CBS/ og for-
brugerspecialist på mediebureauet OMD,/ 
forklarer, at der er mange/ uskrevne regler 
for hygge,/ og at de kan være svære at 
bryde:/
»Hvis man forsøger at gøre hyggen sund,/ 
føles det forkert./ Hyggen bliver ikke lige 
så god,/ og vi er alle meget bange for at 
være den,/ der ødelægger hyggen./
Der er en social accept i,/ at man gerne 
må spise usundt, når man hygger./« Ifølge 
Heidi Boye siger de sociale spilleregler,/ 
at man ikke må takke nej til kagen,/ at man 
ikke må tage sin egen sundere variant af 
hyggen med,/ og man endelig ikke må 
sige, /at man er på slankekur./
»Vi hygger os for meget, og det er den 
søde hygge,/ der gør os tykke,« siger hun./

Hvad er hygge?
Hvad der egentlig er hygge,/ er svært at 
sætte fingeren på,/ men Heidi Boye har 
en god ide om, hvor vores hyggetrang 
kommer fra:/ »At hygge og slik hænger 
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Tá ið liðugt er at lesa tekstin, verður hetta lisið upp fyri næmingunum:

Nu må I bruge ordbogen. I har mindst 20 minutter til at gennemgå siderne.

stituttet, Sisse Fagt,/ kan godt se,/ at den 
usunde hygge er let tilgængelig,/ men hun 
ærgrer sig/ over tendensen. /»Den umid-
delbare tilgængelighed mangler,/ når det 
gælder sund hygge./ Hvis man skal kunne 
hygge lige så meget/ med et frugt og grønt-
fad som med slik,/ skal det skæres i mund-
rette hapser først./ Men når vi hygger, 
gider vi ikke/ stå i køkkenet hele aftenen/ 
for at lave et simpelt hyggemåltid,« siger 
hun./ Sisse Fagt mener, at en målrettet ind-
sats/ for at gøre hygge lig med sund mad/ 
er vejen frem./ Hun så gerne, at butikkerne 
tilbød/ nemmere og billigere sund hygge/ 
og droppede /de mange slagtilbud på store 
slikposer./ Det kunne for eksempel være 
samlede pakker/ med udskåren frugt/ og 
*grøntsager./
»Vi burde lave en fælles hyggeindsats med 
detailhandlen, sundhedsorganisationer og 
ernæringsoplysere,/ hvor vi hjalp folk til / 
at koble hygge med det sunde./ Men det er 
et langt, sejt træk,/ og det vil tage tid at få 
ændret folks syn på hygge.«/

106 orð
*grønsager er også rigtig stavemåde.
(rættivegleiðing)

*selv om er også rigtig stavemåde
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