NAVN:

Læs og forstå-spørgsmål

DET VAR DANMARK
De globale vinde blæser 1995-2005
Før læsning:

Introduktion til årtiet
Gruppesnak:
Se på billederne i bogen side 61.

•
•
•

Kender I den unge mand med hundeslæden i Grønland?
Hvad ved I om Grønland?
Hvad ved I om det danske kongehus?

Individuelt:		
Luk bogen!
Tag et stykke papir og skriv stikord til de 10 billeder, du ville vælge, hvis du skulle fortælle om de ti år fra
1995 – 2005.
Pararbejde:
Snak med din makker om de 10 billeder, du har valgt.
Kig derefter sammen med din makker på de øvrige billeder i kapitlet og læs billedteksterne højt for hinanden.
Hvor mange af jeres billeder havde samme tema som billederne i bogen?
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De globale vinde blæser
1. Hvad er der sket med sproget i Danmark?

2. Hvad er der sket med den danske monokultur?

3. Hvad er der sket med uddannelsessystemet?

4. Hvad er der sket med kvindernes liv?

5. Hvad er der sket med geografien og kommunikationen?

6. Hvad er der sket med folkesundheden?
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1995
1. Hvordan går det med Susannes arbejde?

2. Hvordan går det med Susannes ægteskab?

3. Hvorfor vil Susanne ikke gifte sig med Henrik?

1996
1. Hvorfor begynder Marie ikke på journalistuddannelsen i Århus?

2. Hvorfor er det nemt at finde en billig lejlighed i Berlin?

3. Susanne får en mulighed for at ringe til Marie i Berlin. Hvordan?

1997
1. Arbejder Susanne stadig som frivillig i krisecentret ved siden af sit faste arbejde?
2. Hvorfor forlader Susanne Henrik?

NB: Se sproglige opgaver: Mænd, kvinder og ære 1997
AQUA: I’m a Barbie Girl
http://www.youtube.com/watch?v=-_pTeDz4Zpk
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1998
1. Hvordan går det med Pierre?

2. Hvordan hjælper Pierre Marie?

3. Hvordan går det med Susanne?

4. Hvad vil Marie gerne hjælpe Susanne med?

1999
1. Hvordan går det med Susannes arbejde og indtjening?

2. Hvordan går det med Pierre?

3. Hvad drømmer Susanne om?

4. Hvorfor er Pierres havemøbler fløjet over til naboen?

5. Får it-folkene ret i, at årsskiftet 1999 – 2000 vil skabe problemer for mange computere?
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2000
1. Har Susanne er mobiltelefon?
2. Har Susanne en computer og en mail-adresse?

3. Hvorfor har Marie lavet en profil for Susanne på et internet dating site?

4. Hvorfor er Susannes bror Bjarne nervøs d. 1. juli?

5. Hvorfor varer det så længe, før Marie ringer til Susanne?

6. Hvorfor vil Marie ikke tage hjem fra Roskilde-festivalen lige efter ulykken?

7. Hvad sker det med Susannes mor, Else?

Brødrene Olsen: Fly on the Wings of Love
dansk: http://www.youtube.com/watch?v=l9Jck3OO5NA
engelsk: http://www.youtube.com/watch?v=h4ojQuViUsY&feature=related		
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2001
1. Har Susanne fundet en kæreste?

2. Har Marie fundet en kæreste?

3. Hvorfor rejser Marie til New York?

4. Hvordan oplever Susanne d. 11. september?

5. Danmark får en ny regering. Hvilke partier indgår i regeringen, og hvad hedder statsministeren?

6. Arbejder Susanne stadig ved kommunen?

7. Hvorfor deltager Susanne i efteruddannelse, og hvad lærer hun om?

AF KIRSTEN KIRCH

·

SPECIAL-PÆDAGOGISK FORLAG

·

DET VAR DANMARK

·

DE GLOBALE VINDE BLÆSER 1995-2005

·

SIDE 6

NAVN:

Læs og forstå-spørgsmål

DET VAR DANMARK
De globale vinde blæser 1995-2005

2002
1. Hvordan har Susanne fået råd til bil og sommerhus?

2. Hvorfor kan Susanne betale 110.000 mindre for sommerhuset, og hvem hjælper hende med at få prisen ned?

3. Hvad er Sørens baggrund?

4. Hvorfor får Marie lov til at låne Susannes sommerhus hele juli måned?

NB: Se sproglige opgaver: Fuglesang og æbletræer 2002
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2003
1. Hvordan går det med Susannes sommerhus?

2. Hvad længes Susanne efter?

3. Hvorfor overvejer Susanne at tilbyde Marie sin lejlighed?

4. Hvordan vil Susanne holde tæt kontakt til Marie?

5. Hvorfor kan Susanne ikke beholde sit arbejde i København, hvis hun flytter sammen med Søren i Rågeleje?

6. Hvordan vil Susanne fortsætte med at arbejde, hvis hun flytter sammen med Søren?

7. Hvad beslutter Susanne?

NB: Se sproglige opgaver: En stor beslutning. Susannes overvejelser – A
NB: Se sproglige opgaver: En stor beslutning. Susannes overvejelser – B
NB: Se sproglige opgaver: En stor beslutning. Susannes overvejelser – C
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2004
1. Hvordan går det med Susannes mor?

2. Hvad synes gamle Else om de andre beboere på plejehjemmet?

3. Hvad synes Else om, at Susanne er flyttet sammen med Søren?

4. Hvad synes Else om, at Marie stadig er single?

5. Hvorfor har Bjarnes yngste søn problemer?
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2005
1. Hvordan går det med Susannes arbejde?

2. Hvor kan familien holde Elses 80 års fødselsdag?

3. Hvordan er det gået med Elses håb om en fredelig verden?

4. Er Else bekymret, fordi hun ikke forstår alt det med internet og mails?

5. Hvad fortæller Marie sin mormor?

6. Hvad beder Marie sin mormor om at love? Og hvorfor?

NB: Se sproglige opgaver: De globale vinde blæser til storm 2005
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Ti år med økonomisk fremgang, side 77
1. Hvad vil det sige, at Danmark er selvforsynende med energi?

2. Hvor stor er valgdeltagelsen ved folkeafstemningen d. 28. september 2000?
3. Statsminister Anders Fogh Rasmussen lover et skattestop.
Et skattestop betyder:
		

a. Danskerne skal stoppe med at betale skat

		

b. Skatteprocenten må ikke stige

4. Regeringen indfører afdragsfrie boliglån.
Det betyder:
		

a. Man skal ikke betale renter af lånet.

		

b. Man skal aldrig betale lånet tilbage.

		

c.	Man kan vente nogle år med at betale afdrag på lånet, men man betaler
hele tiden renter.

		

d. 	Man skal aldrig betale afdrag på lånet, men man skal hele tiden betale renter.

Ja

Nej

Ja

Nej

5. I hvilke brancher kan man se, at EU’s regler om ”arbejdskraftens frie bevægelighed” virker?
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6. Hvad er baggrunden for, at Jyllands-Posten modtager alvorlige trusler?

7. Hvorfor mener statsministeren ikke, at han kan blande sig i, hvad en avis skriver eller tegner?

NB: Se sproglige opgaver: Et tiår, der slutter med et chok
NB: Se sproglige opgaver: Kultur-klip: Om sangen ”I kan ikke slå os ihjel”
NB: Se sproglige opgaver: Opsummering

I kan ikke slå os ihjel /Anti-Bush-demonstration
http://www.youtube.com/watch?v=nvqh6ZBFazQ&feature=related
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1995 – 2005 Et tiår, der slutter med et chok
Pararbejde

Opgave:
Test jeres ordforråd.
Hvor mange synonymer kender I?
Læs teksten højt for hinanden.
Prøv i fællesskab at finde synonymer eller omskrivninger for de ord i teksten, der er skrevet med rødt.

•
•
•

Den lille danske befolkning udgør 1,4 % af befolkningen i det samlede EU.
Og danskerne er stort set tilfredse.
De har generelt tillid til hinanden. Og de har tillid til myndighederne. Danskerne er stolte af, at der så godt som
ikke findes korruption i Danmark.
De fleste danskere synes, det går relativt godt i årene 1995 til 2005.
Mange familier oplever en bedre økonomi, og antallet af arbejdsløse falder.
Fra 1998 er Danmark selvforsynende med energi. Dels naturgas og olie fra Nordsøen, dels vindenergi. Det gør
danskerne stolte, at Danmark internationalt er kendt som en lille nation, der ligger forrest, når det handler om at
omstille til grøn energi.
Den danske økonomi er selvfølgelig påvirket af den internationale økonomi.
I marts 2000 brister it-boblen i USA, og aktiekurserne rasler ned. Men det bliver ikke til en dyb krise i Danmark.
Ledigheden er nede på 4,9 %, og der er overskud på statens regnskaber.
Danskerne mener, at det går så godt i Danmark, at vi kan klare os selv uden for valuta-samarbejdet i EU.
Derfor stemmer et flertal af danskerne NEJ til fælles valuta d. 28. september 2000.
87,6 % deltager i folkeafstemningen. 53,2 % stemmer nej, 46,8 % procent stemmer ja.
Danmark indfører altså ikke Euroen som valuta.
Til gengæld deltager Danmark i Schengen-samarbejdet, og fra marts 2001 er det ikke længere nødvendigt at
stoppe og vise pas, når man kører over grænsen Danmark-Tyskland. De åbne grænser skal sikre arbejdskraftens
frie bevægelighed inden for EU. Og lidt efter lidt bliver det mere almindeligt, at det er folk fra øst-europa, der
arbejder på danske byggepladser, i transport-firmaer og rengørings-sektoren.
Terrorangrebet på World Trade Center i New York i september 2001 har en negativ effekt på dansk økonomi,
men danskerne føler alligevel optimisme, da den nye statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2001 lover et
skattestop.
Den nye regering indfører desuden i 2003 afdragsfrie boliglån, folk får flere penge mellem hænderne, og
boligpriserne begynder at stige voldsomt, især i de større byer.
Omkring 2004 starter en ny høj-konjunktur, og man begynder at tale om mangel på arbejdskraft.
Det går kort sagt rigtig godt.

AF KIRSTEN KIRCH

·

SPECIAL-PÆDAGOGISK FORLAG

·

DET VAR DANMARK

·

DE GLOBALE VINDE BLÆSER 1995-2005

·

SIDE 13

NAVN:

Sproglig opgave

DET VAR DANMARK
De globale vinde blæser 1995-2005
En tryghedsmåling i 2004 viser, at 84 % af befolkningen er trygge, risikovillige, handlekraftige og parate til
forandring.
Hvis danskerne føler utryghed, handler det mest om frygten for sygdom, ulykker og uventede udgifter. Og så er
forældrene bekymrede for familiens unge, der kan komme galt af sted, - for eksempel i trafikken.
Desuden bekymrer folk sig om miljøet, om mislykket integration af indvandrere, arbejdsløshed og kriminalitet.
Frygten for terror i Danmark er ikke særlig stor.
Måske derfor sidder der i 2005 en række tegnere på avisen Jyllands-Posten, i gang med en speciel opgave: De
skal lave nogle tegninger, der kan tjekke, om muslimer i Danmark respekterer ytringsfriheden. Altså den slags
ytringsfrihed, som avisen har valgt, nemlig friheden til at udtale sig kritisk om religion.
Avisen mener, at der er en voksende selv-censur i de offentlige medier, fordi nogle muslimer kræver total
respekt for deres religion. Til gengæld kræver avisen total respekt for ytringsfriheden.
Det bliver til 12 meget forskellige tegninger. For eksempel en tegning, der viser en tegner, der er rystende
nervøs for at tegne. Men én af tegningerne viser en mand med sort skæg og turban, og i turbanen ligger en
bombe.
Samme dag, som Jyllands-Posten bringer tegningerne, modtager avisen flere trusler, blandt andet en dødstrussel
med én af tegnerne.
Konflikten eskalerer, da statsminister Anders Fogh Rasmussen afviser at mødes med 11 ambassadører fra
muslimske lande med henvisning til, at han som statsminister ikke kan indføre censur i Danmark. Den Arabiske
Liga kritiserer den danske regering, og i Pakistan er der voldsomme demonstrationer mod tegningerne.
Danskerne ryster forvirrede på hovedet. Ingen har forestillet sig, at 12 tegninger i en dansk avis kunne blive et
udenrigs-politisk problem.
Men så bliver det jul, og de mange danske hjem dufter af andesteg, flæskesteg og rødkål. Igen føler folk
trygheden ved de gamle traditioner i familiens skød.
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stort set
generelt
så godt som
relativt
Dels - dels
forrest
grøn energi
brister
rasler ned
altså
Til gengæld
ikke længere
lidt efter lidt
almindeligt
negativ
desuden
mellem hænderne
voldsomt
kort sagt
trygge
risikovillige
handlekraftige
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parate til forandring
bekymrede
komme galt af sted
mislykket
særlig
tjekke
selv-censur
modtager
eskalerer
afviser
med henvisning til
forvirrede
forestillet sig
i familiens skød
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Kultur-klip
Læs teksten. Se filmen, hør sangen.
Anti-Bush-demonstration med sangen: I kan ikke slå os ihjel

Den 20. marts 2003 indledte USA, Storbritannien, Polen og Australien invasionen af Irak.
Dagen efter besluttede et lille flertal i Folketinget, (Venstre og Konservative samt Dansk Folkeparti), at
Danmark skulle deltage i krigen.
Det var en helt ny stil for dansk udenrigspolitik.
Anders Fogh Rasmussen var i sin som statsminister på besøg hos George W. Bush seks gange.
Præsiden Bush var på besøg i Danmark i juli 2005, og langt over 20.000 mennesker demonstrerede mod Bush
og krigen i Irak på Christiansborg Slotspark d. 6. juli 2005.

Anders Fogh Rasmussen og George W.
Bush afholder pressekonference under
præsidentens besøg i Danmark, 6. juli 2005.

Foto: Paul Morse/US Executive Office of the President. Fra Wikimedia Commons.

I kan ikke slå os ihjel kendes som Christianias slagsang.
Den er fra 1976. Savage Rose har ofte optrådt med sangen siden 1976.
Omkvædet i sangen lyder: ”I kan ikke slå os ihjel/ Vi er en del af jer selv”.
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Mænd, kvinder og ære 1997
Opgave 1

Læs de røde afsnit i teksten højt med din makker. Aftal, hvem der skal være Henrik, og hvem der skal være
Susanne. Arbejd seriøst med udtalen og læs flere gange!

Opgave 2

Læg så papiret væk og lav Henriks og Susannes samtale igen.
Gentag, indtil samtalen kører med god udtale og uden pauser!

Opgave 3

Alle Henrikerne og alle Susannerne går ud på gulvet, finder en ny makker og laver samtalen igen, så dramatisk
som muligt. Og finder så en ny makker osv.

Susanne og Henrik har aftalt, at de holder sommerferie sammen på hans præstegård.
Susanne har tre ugers sommerferie i juli, og det er første gang, de skal være så længe sammen.
Det er også første gang, Susanne skal køre under Storebælt i tog. Med den nye tunnel går turen fra
København til Århus hurtigt.
Vejret er dejligt, og Susanne og Henrik nyder den store have, hvor de kan sidde i skyggen og spise
frokost. Om eftermiddagen sidder de hver for sig og læser, og om aftenen laver de mad på den store grill.
Fra nabohaven hører de Aquas store hit: Barbie Girl. Susanne synes, den er god, men Henrik bliver meget
irriteret.
Midt i den anden ferieuge siger Henrik:
»I morgen er det Birtes dødsdag. Så kommer mine børn, og så holder vi en stille højtidelighed for at
mindes Birte. Vi tænder levende lys, og vi hører den musik, hun elskede mest. Og så spiser vi lammekød,
for det var hun så glad for. Og så tager vi selvfølgelig på kirkegården og lægger blomster på hendes grav.«
»Gør I sådan hvert år?« spørger Susanne.
»Ja, selvfølgelig,« svarer Henrik. »Vi holder også hendes fødselsdag i november. Min datter laver
lagkage, og så kommer mange af menigheden og drikker kaffe og spiser lagkage. De var så glade for
Birte.«
»Må jeg lige spørge dig om noget? Vil du fortsætte med den tradition, hvis vi gifter os, og jeg flytter ind
her på præstegården?« spørger Susanne.
»Ja, selvfølgelig,« svarer Henrik. »Det er meget vigtigt for os at mindes og ære hende. Det er jeg sikker
på, at du godt kan forstå.«
Susanne svarer ikke.
»Men nu må jeg bede dig om at tage en tur ind til Århus i morgen. Du kan gå på shopping eller i Den
Gamle By. Mine børn vil helst have denne dag sammen med den nærmeste familie,« siger Henrik.
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»Mener du, at dine børn har bedt dig om at få mig ud af huset, så de kan mindes deres mor uden at jeg
forstyrrer?« spørger Susanne.
»Jeg synes også, det vil være bedst for dig, for det er lidt privat for mig og børnene,« svarer Henrik.
»Jeg forstår,« siger Susanne og rejser sig. »Jeg pakker nu. Jeg vil være glad, hvis du vil køre mig til
stationen om en time. Så kan I få jeres mindedag helt i fred. Og så må du hilse dine børn og sige, at de
ikke skal være bange for at se mig her igen. Jeg kommer aldrig mere!«

Opgave 4

Skriv et brev om bruddet mellem Henrik og Susanne.
Vælg selv synsvinkel.
Du kan skrive et brev fra Henrik til hans gode ven eller bror.
Eller et brev fra Susanne til hendes gode veninde eller måske til Marie.
Begynd brevet med at referere (i datid og med de relevante pronominer) teksten herunder.
Fortæl derefter om den samtale, der ender med, at Susanne går.
Hold fast i Henriks eller Susannes synsvinkel.
Giv udtryk for Henriks eller Susannes følelser!

Susanne og Henrik har aftalt, at de holder sommerferie sammen på hans præstegård.
Susanne har tre ugers sommerferie i juli, og det er første gang, de skal være så længe sammen.
Det er også første gang, Susanne skal køre under Storebælt i tog. Med den nye tunnel går turen fra
København til Århus hurtigt.
Vejret er dejligt, og Susanne og Henrik nyder den store have, hvor de kan sidde i skyggen og spise
frokost. Om eftermiddagen sidder de hver for sig og læser, og om aftenen laver de mad på den store grill.
Fra nabohaven hører de Aquas store hit: Barbie Girl. Susanne synes, den er god, men Henrik bliver meget
irriteret.
Midt i den anden ferieuge siger Henrik, at…
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Kære

Mange hilsner fra
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Skriftlig opgave
Skriv om, hvordan du oplevede 11. september 2001.

Overskrift:
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Fuglesang og æbletræer 2002
Opgave 1
Læs teksten højt sammen med din makker.

•
•
•
•

Snak sammen om de nye familieformer, Marie nævner i sit brev.
Hvad mener I om, at ældre mænd kan gifte sig med meget yngre kvinder?
Hvad mener I om »den nye trend«, som Marie nævner?
Tror I, den trend vil brede sig?

Marie skriver mail til en god veninde:
Hej Sofie
Ja, så er jeg kommet hjem fra New York. Jeg har selvfølgelig haft noget jet-lag, men det går fint nu.
Det var så fantastisk, det år jeg havde i New York! Jeg lover dig, jeg skal fortælle dig en masse om det, når vi
ses. New York er bare en helt vidunderlig by!
Men nu er jeg altså hjemme i lille bitte Danmark, og det føles helt mærkeligt.
Selvfølgelig er det dejligt at se familien igen.
Jeg besøgte min far og hans nye kone og deres yndige lille Mathilde i går. Hun er simpelt hen så dejlig, den lille
pige. Men hvor er det mærkeligt, at jeg har fået en lillesøster, der kun er tre år, mens jeg snart er 25!
Jeg har tænkt på, hvorfor folk normalt accepterer, at en ældre mand gifter sig med en meget yngre kvinde, mens
folk bliver vildt forargede, hvis en ældre kvinde gifter sig med en meget yngre mand. Er det bare biologisk? Er
det bare, fordi en ældre mand stadig er i stand til at få børn, mens det ikke er muligt for en ældre kvinde? Tror
du, det handler om, at vi stadig mener, ægteskabet skal handle om at få børn?
For resten kan jeg fortælle dig, at det faktisk er en ny trend i USA, at ældre (velhavende) kvinder gifter sig
med meget yngre mænd – og nogle af dem får faktisk børn, selv om de nærmer sig 50 år. Med lægernes hjælp,
selvfølgelig. Måske bliver det også snart sådan her i lille Danmark.
Men nu skal du høre det bedste: Min mor har fået en kæreste! Nej, ikke en ung fyr på 27,5 ☺
Han hedder Søren og er en mand på godt 50. Tømrer og med en skilsmisse bag sig for 6-7 år siden.
De mødte hinanden, fordi min mor har købt et sommerhus i Rågeleje, og han skulle reparere noget.
Jeg er så glad på min mors vegne, for hun blomstrer! Jeg har mødt ham, og han virker som en helt ok fyr.
Og ved du hvad! Hun holder ferie hos ham i hele juli, så jeg kan låne hendes sommerhus. Lyder det ikke godt?
Jeg håber, du kan komme en uge? Så skal vi nyde sommeren, bade og ligge i solen og snakke en hel masse. Det
trænger jeg til! Fortæl mig, hvilken uge du kan bedst.
Jeg skal jo tilbage til Århus, når semesteret starter i august, så jeg håber virkelig meget, at vi kan have en uge
sammen i juli.
Alt for nu. Glæder mig til at høre fra dig.
Knus! Marie
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Opgave 2
Skriv svar fra Sofie til Marie.
Husk at kommentere de steder i Maries brev, der er markeret med rødt.
Søde Marie!
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En stor beslutning 2003
Opgave A

Opgave
Indsæt alle ordene fra boksen i teksten.
Susannes overvejelser
Efter et år i New York og en dejlig sommer i Susannes nye sommerhus er Marie flyttet tilbage til Århus,
_____________ hun skal gøre sin journalistuddannelse færdig. Hendes lejlighed i Århus har været fremlejet til
en ung arkitektstuderende, ____________Pierres firma har haft i praktik.

Pierre har hjulpet Susanne med hendes sommerhus. Han har lavet arkitekttegninger til en udbygning af det
lille hus, __________ der er en ny afdeling med stue og soveværelse nu. Det er selvfølgelig Susannes kæreste,
Søren, der har bygget den nye afdeling. Han er nemlig tømrer.

Susanne er glad for, at sommerhuset er større nu, for så kan der være plads _________ til hende og til Marie, når
hun en gang i fremtiden får mand og børn. Susanne drømmer nemlig om at blive mormor snart, ___________
hun ved, at de fleste kvinder er omkring 30, når de får deres første barn.

Det store spørgsmål i Susannes liv er lige nu, __________ hun skal sige ja til Sørens forslag om, _______ de
skal flytte sammen. Susanne er meget glad for Søren, og hun nyder at være i hans hus, _____________ ligger et
smukt sted tæt ved kysten i Nordsjælland.

Men hun er meget i tvivl, for ____________ hun flytter sammen med Søren i Nordsjælland, så bliver det
meget svært for hende at fortsætte med at arbejde i København. Der er ___________ alt for meget trafik på
motorvejene, så der er tit lange køer i myldretiden. _____________ har DSB store problemer med forsinkelser,
så Susanne kan risikere at komme for sent på arbejde alt for tit.
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______________ overvejer Susanne, om hun måske kan sige farvel til sit job hos Københavns kommune og
starte som selvstændig psykolog og Stress Coach. Der er god plads til at lave en konsultation i Sørens hus.
Desuden er der mulighed for at renovere Sørens lade. Sådan en renovering vil gøre det muligt for Susanne at
holde kurser for 12-14 deltagere, der vil lære noget om Mindfulness og stresshåndtering.

Hvis Susanne beslutter sig for at flytte på landet og blive selvstændig, giver det en mulighed for at hjælpe
Marie med en bolig i København, hvor boligpriserne er steget helt vanvittigt de sidste år. Marie kan nemlig leje
Susannes ejerlejlighed, _________ det vil løse et stort problem for Marie, der håber på at få job i København,
____________ hun bliver færdig med sin uddannelse.

Desuden satser Susanne på, at hun får råd til at beholde sommerhuset, __________ hendes bøger sælger stadig
godt. Hvis det bliver nødvendigt, kan hun leje sommerhuset ud til turister i sommerperioden, og resten af året
kan Marie låne det i weekenden, når hun har lyst til at komme væk fra byens larm. _________________ kan
Susanne og Marie se hinanden tit, for der er kun 20 km mellem Sørens hus og Susannes sommerhus.

når

hvis

og

for

derfor

selv om

om

at

der

nemlig

som

så

hvor

både

desuden

på den måde
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Ekstra opgave
Udtale
Læs teksten højt og udtal de med blåt markerede sammensatte substantiver med tydelig angivelse af tryk.
Susannes overvejelser
Efter et år i New York og en dejlig sommer i Susannes nye sommerhus er Marie flyttet tilbage til Århus,
hvor hun skal gøre sin journalistuddannelse færdig. Hendes lejlighed i Århus har været fremlejet til en ung
arkitektstuderende, som Pierres firma har haft i praktik.
Pierre har hjulpet Susanne med hendes sommerhus. Han har lavet arkitekttegninger til en udbygning af det lille
hus, så der er en ny afdeling med stue og soveværelse nu. Det er selvfølgelig Susannes kæreste, Søren, der har
bygget den nye afdeling. Han er nemlig tømrer.
Susanne er glad for, at sommerhuset er større nu, for så kan der være plads både til hende og til Marie, når hun
en gang i fremtiden får mand og børn. Susanne drømmer nemlig om at blive mormor snart, selv om hun ved, at
de fleste kvinder er omkring 30, når de får deres første barn.
Det store spørgsmål i Susannes liv er lige nu, om hun skal sige ja til Sørens forslag om, at de skal flytte sammen.
Susanne er meget glad for Søren, og hun nyder at være i hans hus, der ligger et smukt sted tæt ved kysten i
Nordsjælland.
Men hun er meget i tvivl, for hvis hun flytter sammen med Søren i Nordsjælland, så bliver det meget svært for
hende at fortsætte med at arbejde i København. Der er nemlig alt for meget trafik på motorvejene, så der er tit
lange køer i myldretiden. Desuden har DSB store problemer med forsinkelser, så Susanne kan risikere at komme
for sent på arbejde alt for tit.
Derfor overvejer Susanne, om hun måske kan sige farvel til sit job hos Københavns kommune og starte som
selvstændig psykolog og Stress Coach. Der er god plads til at lave en konsultation i Sørens hus. Desuden er der
mulighed for at renovere Sørens lade. Sådan en renovering vil gøre det muligt for Susanne at holde kurser for
12-14 deltagere, der vil lære noget om Mindfulness og stresshåndtering.
Hvis Susanne beslutter sig for at flytte på landet og blive selvstændig, giver det en mulighed for at hjælpe
Marie med en bolig i København, hvor boligpriserne er steget helt vanvittigt de sidste år. Marie kan nemlig leje
Susannes ejerlejlighed, og det vil løse et stort problem for Marie, der håber på at få job i København, når hun
bliver færdig med sin uddannelse.
Desuden satser Susanne på, at hun får råd til at beholde sommerhuset, for hendes bøger sælger stadig godt. Hvis
det bliver nødvendigt, kan hun leje sommerhuset ud til turister i sommerperioden, og resten af året kan Marie
låne det i weekenden, når hun har lyst til at komme væk fra byens larm. På den måde kan Susanne og Marie se
hinanden tit, for der er kun 20 km mellem Sørens hus og Susannes sommerhus.
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En stor beslutning 2003
Opgave B

Indsæt de rigtige sætninger fra næste side
NB: Der et 2 sætninger, der ikke passer i sammenhængen.
Susannes overvejelser
0.	Efter et år i New York og en dejlig sommer i Susannes nye sommerhus er Marie flyttet tilbage til Århus.
0. _______.
Hendes lejlighed i Århus har været fremlejet til en ung arkitektstuderende, som har været i
F
praktik i Pierres firma.
1.	Pierre har hjulpet Susanne med hendes sommerhus. Han har lavet arkitekttegninger til en udbygning af det
lille hus, så der nu er en ny afdeling med stue og soveværelse. Det er selvfølgelig Susannes kæreste, Søren,
der har bygget den nye afdeling. 1. _______.
2.	
2. _______. På den måde kan der være plads både til hende og til Marie, når hun en gang i fremtiden får
mand og børn. Susanne drømmer nemlig om at blive mormor snart, selv om hun ved, at de fleste kvinder er
omkring 30, når de får deres første barn.
3.	Det store spørgsmål i Susannes liv er lige nu, om hun skal sige ja til Sørens forslag om, at de skal flytte
sammen. Susanne er meget glad for Søren, og hun nyder at være i hans hus, der ligger et smukt sted tæt ved
kysten i Nordsjælland.
	Men hun er meget i tvivl, for hvis hun flytter sammen med Søren i Nordsjælland, så bliver det meget svært
for hende at fortsætte med at arbejde i København. Der er nemlig alt for meget trafik på motorvejene.
3. _______. Desuden har DSB store problemer med forsinkelser, så Susanne kan risikere at komme for sent
på arbejde alt for tit.
4.	Derfor overvejer Susanne, om hun måske kan sige farvel til sit job hos Københavns kommune og starte som
selvstændig psykolog og Stress Coach. Der er god plads til at lave en konsultation i Sørens hus.
4. _______. Sådan en renovering giver mulighed for, at Susanne kan holde kurser for 12-14 deltagere, der vil
lære noget om Mindfulness og stresshåndtering.
5.	Hvis Susanne beslutter sig for at flytte på landet og blive selvstændig, kan hun samtidig hjælpe Marie med
en bolig i København. 5. _______. Marie kan leje Susannes ejerlejlighed, og det vil løse et stort problem for
Marie, der håber på at få job i København, når hun bliver færdig med sin uddannelse.
6.	Desuden satser Susanne på, at hun får råd til at beholde sommerhuset, for hendes bøger sælger stadig godt.
Hvis det bliver nødvendigt, kan hun leje sommerhuset ud til turister i sommerperioden, og resten af året kan
Marie låne det i weekenden, når hun har lyst til at komme væk fra byens larm. 6. _______. Der er kun 20 km
mellem Sørens hus og Susannes sommerhus.

AF KIRSTEN KIRCH

·

SPECIAL-PÆDAGOGISK FORLAG

·

DET VAR DANMARK

·

DE GLOBALE VINDE BLÆSER 1995-2005

·

SIDE 27

NAVN:

Sproglig opgave

DET VAR DANMARK
De globale vinde blæser 1995-2005
Sætninger til indsætning på forrige side:
A. På den måde kan Susanne og Marie se hinanden tit.
B. Næsten hver morgen og eftermiddag er der lange køer i myldretiden.
C. Desværre kan Susanne og Marie ikke se hinanden så tit.
D. Her er boligpriserne steget helt vanvittigt de sidste år.
E. Han er nemlig tømrer.
F. Her skal hun gøre sin journalistuddannelse færdig.
G. Derfor er det meget bedre at tage toget.
H. Susanne er glad for, at sommerhuset er større nu.
I. Desuden er der mulighed for at renovere Sørens lade.

Udtale
Sæt streg under den stavelse, der bærer trykket i flg. ord:
Journalistuddannelse

arkitektstuderende

praktik

København

Psykolog

konsultation

renovering

turister
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En stor beslutning 2003
Opgave C

Skriftlig opgave

Skriv en mail, der handler om Susannes situation, overvejelser og fremtidsdrømme.
Vælg selv synsvinkel.
Du kan f.eks skrive
En mail fra Susanne til f.eks hendes bror eller Pierre
En mail fra Marie til f.eks en veninde eller Pierre
En mail fra Søren til f.eks en god ven eller Marie

•
•
•

Susannes overvejelser
Efter et år i New York og en dejlig sommer i Susannes nye sommerhus er Marie flyttet tilbage til Århus,
hvor hun skal gøre sin journalistuddannelse færdig. Hendes lejlighed i Århus har været fremlejet til en ung
arkitektstuderende, som Pierres firma har haft i praktik.
Pierre har hjulpet Susanne med hendes sommerhus. Han har lavet arkitekttegninger til en udbygning af det lille
hus, så nu er der en ny afdeling med stue og soveværelse. Det er selvfølgelig Susannes kæreste, Søren, der har
bygget den nye afdeling. Han er nemlig tømrer.
Susanne er glad for, at sommerhuset er større nu, for så kan der være plads både til hende og til Marie, når hun
en gang i fremtiden får mand og børn. Susanne drømmer nemlig om at blive mormor snart, selv om hun ved, at
de fleste kvinder er omkring 30, når de får deres første barn.
Det store spørgsmål i Susannes liv er lige nu, om hun skal sige ja til Sørens forslag om, at de skal flytte sammen.
Susanne er meget glad for Søren, og hun nyder at være i hans hus, der ligger et smukt sted tæt ved kysten i
Nordsjælland.
Men hun er meget i tvivl, for hvis hun flytter sammen med Søren i Nordsjælland, så bliver det meget svært for
hende at fortsætte med at arbejde i København. Der er nemlig alt for meget trafik på motorvejene, så der er tit
lange køer i myldretiden. Desuden har DSB store problemer med forsinkelser, så Susanne kan risikere at komme
for sent på arbejde alt for tit.
Derfor overvejer Susanne, om hun måske kan sige farvel til sit job hos Københavns kommune og starte som
selvstændig psykolog og Stress Coach. Der er god plads til at lave en konsultation i Sørens hus, og desuden er
der mulighed for at renovere Sørens lade, så Susanne kan holde kurser for 12-14 deltagere, der vil lære noget
om Mindfulness og stresshåndtering.
Hvis Susanne beslutter sig for at flytte på landet og blive selvstændig, giver det en mulighed for at hjælpe
Marie med en bolig i København, hvor boligpriserne er steget helt vanvittigt de sidste år. Marie kan nemlig leje
Susannes ejerlejlighed, og det vil løse et stort problem for Marie, der håber på at få job i København, når hun
bliver færdig med sin uddannelse.
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Desuden satser Susanne på, at hun får råd til at beholde sommerhuset, for hendes bøger sælger stadig godt. Hvis
det bliver nødvendigt, kan hun leje sommerhuset ud til turister i sommerperioden, og resten af året kan Marie
låne det i weekenden, når hun har lyst til at komme væk fra byens larm. På den måde kan Susanne og Marie se
hinanden tit, for der er kun 20 km mellem Sørens hus og Susannes sommerhus.

Kære
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De globale vinde blæser til storm 2005
Opgave 1
Lav et interview med Susanne
Susanne læser om den britiske undersøgelse om lykke og tilfredshed, der viser, at danskerne er verdens
lykkeligste folk. Hun tænker:
»Jeg tror faktisk, vi er mange, der er meget glade og tilfredse. Og hvorfor ikke? Tænk at være født i Danmark
efter krigen. Vokse op, mens økonomien blev bedre og bedre. Med forældre, der var lykkelige over at give deres
børn meget bedre chancer, end de selv fik. Det er et godt fundament for et barn.
Okay, så havde vi en økonomisk krise i 80’erne, men det var ikke så slemt, for naboen havde den samme krise.
Vi var alle sammen i samme båd.
Det var dengang i Danmark.
Vi troede på det socialdemokratiske velfærdssamfund. Vi kunne ikke forestille os andet, for det var der jo hele
tiden, mens vi voksede op. Vi følte os meget heldige, fordi vi blev født i sådan et godt og trygt samfund. Vi havde
alle den samme drøm.
Men kan det fortsætte? Kan vores model klare sig i fremtiden?
Der var kun 4 millioner danskere, dengang vores forældre lavede det solidariske velfærdssamfund. Dengang
alle betalte deres skat med glæde. Nu er vi åbne for hele verden. I bussen taler folk alverdens sprog. Men har vi
alle den samme drøm?«
		
Skriv et interview med Susanne. Stil minimum 10 spørgsmål.

•
•

Du bestemmer selv, hvilke spørgsmål du vil stille til Susanne.
Du bestemmer selv, hvad hun svarer.

Du kan spørge om hendes personlige liv, og du kan supplere med spørgsmål om hendes tanker om fremtiden
med hensyn til f.eks Velfærdssamfundet, skattetrykket, sundhedssystemet, folkeskolen, uddannelsessystemet,
ældreplejen, kernefamilien, boligerne, børneinstitutionerne, befolkningens etniske sammensætning, den
kollektive og private trafik, landbruget og naturen, fossile brændstoffer eller vedvarende energi.
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Interview med Susanne:
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Opgave 2
Skriv en tekst, hvor du fortæller, hvordan du ser dit liv om 15 år.

•
•
•
•
•

Hvor gammel er du om 15 år?
Hvor bor du? Hvad laver du? Har du børn?
Hvad er de store udfordringer i dit daglige liv?
Hvad er de store udfordringer for det samfund, du lever i?
Hvad er dine drømme om dine eventuelle børns fremtid?

Mit liv om 15 år
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Opsummering efter arbejdet med Det var Danmark
Ved du nu noget om Danmark, som du ikke vidste før?
Hvis ja: Giv nogle eksempler herunder. Du kan sammenligne din liste med din makkers liste, og på den måde
kan I hjælpe hinanden med repetition af facts og sproglige udtryk.

Har du lært nyttige nye ord? Hvis ja: Skriv eksempler herunder!
Du og din makker kan sammenligne jeres lister over nye ord og på den måde hjælpe hinanden med repetition af
ordforråd.
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