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Dansk som andetsprog G
Information om prøven i skriftlig fremstilling

Måltidet
Måltidet er en vigtig del af vores kultur og identitet. Nogle måltider er så stor
en oplevelse, at vi altid vil huske dem. Måske er stemningen helt speciel,
måske får vi noget at spise, som vi aldrig har smagt før, eller måske spiser vi
sammen med de mennesker, som betyder allermest for os.
Nogle elsker at lave mad og gør sig stor umage. Andre bryder sig ikke om at
stå i køkkenet, og de finder nemme og hurtige løsninger. For eksempel køber
de færdigretter eller take-away på vejen hjem. Det er også en nem løsning
for forældre, hvis skoler og daginstitutioner har en madordning. En god
madordning kan lære børn at spise sundt og lære dem at undgå madspild.
Men det kan også være dyrt, og nogle forældre foretrækker at smøre
børnenes madpakker selv.
Det er noget af det, du kan læse om i teksthæftet.
Du har 24 timer til at sætte dig ind i teksterne i hæftet.
Du bestemmer selv, om du vil arbejde alene eller sammen med
andre.
Du må ikke tage hæftet med til prøven.
I morgen klokken 10.00 får du udleveret et teksthæfte magen til
det, du har nu. Samtidig får du de opgaver, der hører til
teksthæftet. Herefter har du 3 timer og 30 minutter til at b
 esvare
én af opgaverne. Du må som hjælpemiddel kun bruge ordbøger og
tekstbehandling, herunder grammatik- og stavekontrol.
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Interview

Man kan
altid lave en
kreativ
biksemad

Prinsesse Marie: »Vi gemmer
rester, varmer maden op dagen
efter eller tilfører ingredienser,
så der opstår en ny ret«

4

180678.indd 4

15/11/2018 09.36

Mad skal spises og ikke ende som skrald,
mener Hendes Kongelige Højhed Prinsesse
Marie. Her fortæller prinsessen, hvordan
hendes egen familie undgår madspild
TEKST ANDREAS GRUBBE KIRKELUND OG PIA THORSEN JACOBSEN FOTO ANITTA BEHRENDT

Hvad forsøger De at lære Deres
egne børn om madspild?
»Jeg forsøger at præge dem fra en tidlig alder til, at man ikke bare smider
mad ud. Men at man derimod gemmer en bolle eller et æble, for hvem
ved, om man bliver sulten igen lige
om lidt? Derudover forsøger både
prins Joachim og jeg at tale med dem
om, hvor maden kommer fra, så de
måske bedre kan forstå, at der faktisk
bruges tid, kræfter og naturens ressourcer på at lave lige præcis det produkt. Det handler grundlæggende om
respekt, og det mener jeg, at vi som
forældre er forpligtet til at lære vores
børn.«
Har De særlige vaner, der
minimerer spild?
»Ja, mange! Vi smager altid på maden,
før den bliver smidt ud. Holdbarhedsdatoen er jo kun vejledende. Vi ser efter, hvad der er i køleskabet, før vi
handler. Madrester fra aftensmaden
kan bruges til børnenes madpakker - i
øvrigt til stor glæde for børnene. Og
man spiser det op, der er på tallerkenen. Jeg har meget svært ved at smide
mad ud. Vi har nogle gange 4 børn i
hjemmet, hvor 2 af dem er teenagedrenge, så derfor skal indkøb af mad
overvejes i forhold til, hvor mange vi
er. Vi gemmer rester, varmer maden
op dagen efter eller tilfører ingredienser, så det bliver en ny ret. Hvis kyllingens holdbarhed udløber dagen efter,
så må vi finde på en ret, som vi har lyst
til, hvor kylling indgår. Det kræver lidt
planlægning, men glæden er stor, når
det er lykkedes at få brugt madvarerne, inden de bliver for gamle.«

Har De et godt råd til Samvirkes
læsere?
»Man kan altid lave en kreativ biksemad søndag aften. Se på, og lugt til
varen, inden du beslutter, at den ikke
kan bruges. Virker det uoverskueligt
at begynde at bekæmpe madspild i en
travl hverdag, så findes der masser af
hjælpsomme apps, som er lige til at
downloade til mobilen.«
Hvad ser De som de største
udfordringer?
»Jeg tror, at travlhed og planlægning
spiller en stor rolle. At undgå madspild kræver en smule disciplin: Hvornår er man hjemme? Hvor mange spiser med? Hvad kan jeg lave ud af
broccoli og kylling? Og når vi har
travlt, så ved vi måske heller ikke, om
der er købt mælk, og så køber vi en liter for en sikkerheds skyld. Man skal
jo finde sin egen løsning, men madspild er faktisk også pengespild. Så en
smule planlægning, nedfrysning af
retter og genbrug af rester vil kunne
mærkes på miljøet, men i den grad
også på pengepungen. Men hvis madspild skal undgås, kræver det en holdningsændring hos alle forbrugerne, vi
skal virkelig ville det og tænke det ind
i vores hverdag. Og netop derfor skal
vi alle lære vores børn at reducere
madspild, helt fra børnene er små, så
det bliver en helt naturlig del af madlavningen og deres forbrugsmønstre.« (…)
Hvorfor er madspild et vigtigt
tema for Dem?
»At passe på Jordens begrænsede ressourcer er meget vigtigt for mig. Og
derfor er det klart for mig, at vi ikke

kan fortsætte med at smide store
mængder mad ud eller overproducere
fødevarer. Som protektor for Folkekirkens Nødhjælp har jeg fulgt etableringen af Wefood, Danmarks første supermarked med overskudsvarer på
Amager, og det er netop initiativer
som dette, der kan give madvarerne
et forlænget liv. Og da holdbarheden
er begrænset, så får varerne også et
andet prisniveau. Det glæder mig, at
der findes organisationer og supermarkeder og ikke mindst forbrugere,
der bakker op om dette.«
Hvem har ansvaret for at undgå
madspild?
»Det har vi alle sammen. Så simpelt er
det. De danske forbrugere kan planlægge deres indkøb, butikkerne kan
sørge for, at deres madvarer ikke bliver smidt ud i store containere, men
også producenterne af madvarer, res
tauranter, kantiner osv. har et ansvar.
Alle kræfter skal samles, hvis vi for alvor vil minimere madspild!«

Madens topmøde
Prinsesse Marie deltager den 24. august i
World Food Summit - Better Food for
More People, som er en slags madens
topmøde i København, hvor politikere,
kokke, eksperter, bloggere og fødevareproducenter fra hele verden deltager og
blandt andet skal diskutere madspild. Den
dag overtager prinsesse Marie Samvirkes
Instagram-profil, og du kan følge hendes
arbejde med madspild både derhjemme
og på konferencen.
Find Samvirkes instagram-profil her:

INSTAGRAM.COM/SAMVIRKE
Samvirke, august 2017
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Artikel
Lotte Goldbeck og pædagog
Michael Stryger hjælper Emil,
Jonas, Niklas og Jason med
at skære grøntsager. Onsdag
blev der sat fokus på
madordninger i daginstitutioner, da institutioner landet
over afholdt “Maddag for de
mindste” i samarbejde med
FOA og Kost og Ernæringsforbundet.
FOTO: CLAUS HANSEN

Hver anden daginstitution anslås at have madordning. I Sundloppen ser man det som at tage ansvar

Ingen usunde madpakker her
Gode vaner grundlægges
tidligt. Det tror man på i den
private daginstitution Sundloppen i Sundby, hvor en
obligatorisk madordning blev
indført for alle børn, da
institutionen etablerede sig
som privat i april 2015.
Emils blik er rettet mod
det røde skærebræt. Med
rolig knivføring skærer han
en cherrytomat i skiver, før
han tager en ny. På en tallerken foran ham ligger majs og
agurkeskiver klar ved siden
af nybagte pitabrød, mens
vennerne Jonas, Niklas og
Jason skærer hvidkål i strimler, og Lotte Goldbeck holder
øje med grøntsags-skæringen.
Det er onsdag formiddag,
og i Sundloppens køkken

skrider tilberedningen af
frokosten, pitabrød, frem.

Ikke alle var lige begejstrede for at
smage på pædagogisk assistent Pia
Jørgensens citroner. FOTO: CLAUS HANSEN

Lotte Goldbeck er professionsbachelor i ernæring og
sundhed med speciale i sundhedskommunikation og
bærer i Sundloppen titel af

“madmor”. Hun har ansvar
for at lægge madplan, indkøbe råvarer og for, at der
kommer mad på bordet til de
46 børn og medarbejderne i
daginstitutionen.
- Jeg oplever ikke, vi har
problemer med, at børnene
er kræsne. De er gode til at
smage på det, vi serverer. I
starten var nogle tilbageholdende, men nu er de mere
modige og nysgerrige efter at
smage på nye retter, siger
hun og tilføjer, at børnene
har tendens til at tage retter,
som ikke hittede1 i første
omgang, til sig, når de kommer på bordet igen.

1

at hitte: få succes med noget
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Pædagog Mie Kamper Klint Mortensen
former pitabrød med et par af pigerne i
Sundloppen. FOTO: CLAUS HANSEN

Sundloppen genopstod i
april 2015 som privat daginstitution i nye lokaler, efter
den i en sparerunde blev
lukket som kommunal institution. Ifølge en undersøgelse lavet for FOA2 sidste
efterår har 57 procent af
landets integrerede daginstitutioner madordning for alle
børn.
Dét indførte Sundloppen
som allerede nævnt i 2015.
Maden skal være sund og
helst økologisk, og børnene
skal inddrages i tilberedningen. På Sundloppens grund
dyrkes - i mindre skala blandt andet squash, bær og
kartofler. Formålet er, at
børnene tager gode spisevaner til sig, samtidig med de
lærer om, hvor maden kommer fra, og hvordan mad
tilberedes.
Madordningen koster
forældrene cirka 500 kroner
2

om måneden. Den ekstra
udgift betaler forældrene dog
gerne, fortæller Anna Topp
Gustavsen, formand for
forældrebestyrelsen, der selv
har to børn i institutionen.
- Vi skal stemme om den
hvert andet år, og sidst
stemte ingen imod. Så der er
stor opbakning til den.
- Madordningen er en
vigtig grundværdi og del af
Sundloppens identitet. Det er
en måde at tage ansvar for, at
børnene i en tidlig alder får
gode madvaner og lærer,
hvor mad kommer fra, og
hvordan det laves, siger hun.
MORTEN SKOV MADSEN
msm@ftgruppen.dk
Lolland-Falster Folketidende,
16. september 2017

 OA: fagforening. Forbundet af
F
Offentligt Ansatte
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Klumme

Jeg vil ikke lave mad!
Parvins klumme, 2018
Min mor har altid gået derhjemme, og hun er en fantastisk kok.
Hun laver den bedste butter-chicken, jeg kender, og mange af hendes pakistanske veninder både elsker den og misunder hende den.
Jeg har fire søskende, der alle sammen bor i Danmark med deres
mænd og koner, så jeg er vokset op med masser af fælles middage
omkring familiens store spisebord. Det er stadig fantastisk at komme hjem til duften og maden i hendes køkken.
Men jeg laver ikke selv mad. Jeg kan godt – min mor har haft mig
med i køkkenet tusindvis af gange – men jeg vil ikke. Jeg gider simpelthen ikke. Jeg elsker min mor, men hele hendes identitet er det
køkken, og jeg kan bare ikke se mig selv i den rolle. Jeg har taget en
uddannelse i Danmark, og jeg har nu et arbejde, som tager rigtig
meget af min tid, og jeg elsker det. Min mand og mine børn må så
leve med, at jeg ikke står klar med varme retter, når de kommer
hjem. Og jeg laver heller ikke friske hjemmelavede madpakker, når
de skal afsted om morgenen. Misforstå mig ikke. Vi spiser sundt og
varieret, men det er bare ikke mad, jeg har lavet. Vi klarer det på
andre måder. Børnene er tilmeldt kommunens skolemadsordning,
så de får glimrende og varierede frokoster i skolen, og både min
mand og jeg kan spise godt og billigt eller gratis på arbejde. Aftensmaden klarer vi også uden problemer. Ofte køber jeg take-away.
Der er en glimrende afghansk restaurant lige ved mit arbejde, hvor
de laver rigtig god og stærk mad, der minder meget om de retter,
som jeg kender fra min mors køkken. Alternativt kan man spise
thai, arabisk, italiensk eller sushi på restauranter i kvarteret, så
faktisk kan vi spise fantastisk spændende og varieret mad hver dag.
Nu kender og elsker mine børn mad fra næsten hele verden. Nogle
gange spiser vi endda dansk smørrebrød, og det elsker de. Andre
gange køber jeg færdigretter i supermarkedet, som bare skal varmes op. Eller vi kan være heldige, at min mor eller min svigermor
(hun er også en glimrende, men noget traditionel kok) har lavet
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nogle retter, som vi får og kan lægge i fryseren og varme op, når vi
har lyst til noget hjemmelavet. Vi tjener godt, så ofte går vi ud på
gode restauranter, hvis vi har lyst til lidt ekstra forkælelse.
Nogle af min mors venner kritiserer mig for det, og min mor føler
sig nogle gange lidt presset af dem og spørger mig pænt, om hun
ikke skal hjælpe mig med at få lidt mere gang i gryderne derhjemme. De siger, at det er min opgave at gøre et hus til et hjem, og her
tænker de især på maden og middagsbordet. Men det er simpelthen
for traditionelt for mig. Jeg vil meget hellere bruge min tid på arbejde, mine børn, min mand og mine interesser. Hvis du kommer
forbi, skal jeg nok sørge for, at der er god og nærende mad til alle.
Det er bare ikke mig, der har lavet det. Og hvad så?
Parvin

Søren Lindskrog, 2018
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Fortælling

visitgreenland.com

TEITUR er sanger og sangskriver. I 2015 optræder han på en kulturfestival på
Grønland. Men før koncerten bliver han inviteret ud for at fiske. Og efter
fisketuren befinder han sig på bagsædet af en bil med en temmelig uvant
passager.

Giganten fra dybet
Af Teitur
Det måltid, jeg oplever som det mest
magiske i mit liv, får jeg på Grønland i 2015.
Jeg er inviteret til at spille to koncerter på en
kulturfestival i Nuuk1. Men dagen før
koncerten bliver jeg inviteret ud at fiske med
nogle bekendte fra festivalen. Det siger jeg ja
tak til, og vi sejler ud i Godthåbsfjorden. (…)
Vandet er meget koldt, tæt på nul grader.
Solen skinner, og der er fantastisk smukt.
1

Nuuk: Grønlands hovedstad

Sneen glimter inde fra bjergene, og rundt
om os ligger isbjergene spredt ud på den
blanke havoverflade.
Efter nogle kast med stangen får en af de
andre gæster bid2. Hun har ikke fisket før, og
fisken er så tung, at hun går i panik. Hun
skriger og råber og beder mig tage stangen.
Fisken er meget tung, og jeg ved ikke på det
tidspunkt, hvad det er for en fisk. Langsomt
med mange seje tag får jeg den rullet ind.
Endelig nærmer den sig overfladen, og en
kæmpe helleflynder kommer til syne. Den er
2

få bid: (her) at få en fisk på krogen
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den store fisk på skødet. Det virker helt
absurd.
På vej mod Nuuk bliver jeg sat af hos en af
mine venner, Nive Nielsen, som også er
musiker, og som skal optræde på festivalen.
Jeg stiger ud af bilen med fisken og banker
på døren hos Nive. Hun lukker op, og det
viser sig, at hun er midt i at øve med sit
band: The Deer Children. De er musikere fra
USA og Danmark, som jeg kender fra
tidligere.
Sol, frost og en stor kniv
Alle fra bandet kommer ud til døren, de
hujer, råber og klapper, da de ser den
enorme helleflynder. Så kaster de en kniv ud
til mig i sneen og peger på et havebord, som
er fuldt af sne. "Værsgo!" Så går jeg i gang
med at partere den enorme fisk.

HELLEFLYNDER. FOTO: sermitsiaq.ag

utroligt smuk med et meget mørkt skind på
oversiden. Jeg har aldrig før set så stor en
fisk, den er på størrelse med et spisebord.
Den glimter i solskinnet, mens den bevæger
sig lige under vandoverfladen. Jeg giver min
fiskestang til en af de andre på båden og
tager et fast greb i fiskens gælle. Så hiver jeg
den ind over rælingen på båden i en
bevægelse. Den er gigantisk, som den ligger
der på bådens dæk3.
Vil du ha' fisken med på skødet?
Da vi kommer i land, bliver jeg spurgt, om
jeg vil have den enorme helleflynder med
mig. Jeg takker ja og får et lift af en bil ind
mod Nuuk. Jeg sidder der på bagsædet med
3

dæk: ’gulvet’ på et skib

Det er en kæmpe oplevelse at stå der i den
smukke arktiske sol og skære den flotte fisk
op. Der er et fantastisk lys og ingen vind. Jeg
får frost på fingrene, som gør virkelig ondt.
Inde bag vinduerne kan jeg høre bandet øve.
Fiskelever
Nives mor kommer forbi og hjælper med at
tilberede maden, mens bandet spiller videre
i baggrunden. Det viser sig, at fisken har en
kæmpe lever. Vi steger leveren let på panden
og serverer den som forret. Hvis du har
smagt for eksempel røget torskelever med
lidt salt og citron, ved du, hvor godt lever fra
fisk kan smage. Det er superlækkert.
Vi steger også selve fisken let i smør på
panden og bager den færdig i ovnen. Kødet
er helt hvidt og saftigt. Vi serverer snittede
grønlandske roer til som tilbehør. Og brød.
Det er meget improviseret – helleflynder,
lever, brød, roer og vin – og to slags aioli. Vi
spiser i Nives stue. Her har jeg spist meget
forskellig "vild" grønlandsk mad. Jeg har for
eksempel fået "mattak", som er hvalhud,
man gnaver på. Og sælsuppe. Men ved
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NORDLYS. FOTO: ge-cdn.clioonline.dk

måltidet denne aften er der en helt særlig
stemning.
Nordlys til dessert

en måde, som jeg ikke tidligere har set. Det
grønne lys tryller, det kommer helt hen imod
os, som om det vil røre ved os. Det er helt
magisk. Da vi skal tilbage til huset, er kaffen
i vores kopper frosset til is.

Fiskeleveren smager fantastisk, og det
smukke, hvide fiskekød har fået lige præcis,
som det skal have. Alle ved bordet er i godt
humør, og nogle af Nives venner er dukket
op for at spise med. Efter at vi har spist,
tager vi en kop kaffe i hånden og går op på
en bakke. Og netop den aften er der nordlys.

Jeg kan stadig smile, når jeg tænker tilbage
på den dag og aften. Det er helt klart en af
de bedste madoplevelser i mit liv. Jeg elsker
de spontane ting, der sker, når man er på
tour4 – som denne fisketur, der ender i en
fantastisk middag med gode venner og
nordlys til dessert.

Jeg har set nordlys før, men det her er
enormt. Det fylder himlen og opfører sig på

Mit Vildeste Måltid. Spacecraft, 2016

4

t our: når musikere rejser for at spille koncerter
forskellige steder
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Artikel

Skal alle børn nu tvinges til dyre
frokostordninger i skolen?
06. aug. 2015

Af Charlotte Højlund
For nogle år siden var det maden i børneinstitutionerne, der skulle laves om. Alle
institutionsbørn skulle have mulighed for at få et ordentligt måltid mad midt på
dagen, så samtlige kommuner blev pålagt at sørge for, at deres institutioner fik
ordentlige køkkener, hvor der kunne laves frisk mad til børnene hver dag.
Et af problemerne med den slags ordninger er, at man glemmer at spørge
forældrene først. Spørge dem, om de er villige til en ret gevaldig forhøjelse af
institutionsprisen for at slippe for den tid, de bruger på at lave madpakker.
Ideen er ellers god nok. Alt for mange børn er overvægtige, det er et stigende
problem og det har en social slagside1. Det er altså et større problem for de
ressourcesvage familier, der generelt set heller ikke har så meget ’at rutte med’2.
Derfor løser det heller ikke noget som helst, hvis vi som forældre selv skal betale
for maden, og ordningen desuden er frivillig. Hvis man ikke har for mange penge i
forvejen, vælger man altså ikke en relativ dyr frokostordning til, vel?
Jeg har altid svaret ’Nej tak’, når jeg er blevet spurgt, om jeg ønskede en
frokostordning i mine børns institutioner. Og grunden er ganske enkelt, at det er
voldsomt meget dyrere end det, jeg selv kan producere madpakker for. Så meget
dyrere, at det vil belaste min økonomi ret meget.
Da jeg i sin tid boede i Aarhus, fik mine dengang tre institutionsbørn et varmt og
gratis måltid mad hver eneste dag, og det var vi alle sammen glade for. Men både i
Ringsted og København har frokostordningerne været forbundet med en ret kraftig
forhøjelse af de i forvejen høje institutionsudgifter, så derfor takker jeg nej. Det gør
jeg også til EAT (Københavns Kommunes skolemadsordning) – igen fordi det
simpelthen er for dyrt. 400-500 kroner om måneden pr. barn vil det koste mig. Det
er både for meget og langt over prisen på vores madpakker.
I Sverige og Finland har man i årevis haft gratis mad i skolen. Og det, at det er
gratis, udrydder jo med det samme den sociale slagside. Det kan ikke vælges fra,
men til gengæld skal du heller ikke betale for det.
livsstil.tv2.dk

1
2

social slagside: det at noget især går ud over dem, der har en dårlig økonomi
at rutte med: (her) ikke have så mange penge
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Bedømmelseskriterier
Prøven i skriftlig fremstilling
Der lægges vægt på, at eksaminanden:
a)	har en skriveidé
b)	kan skrive sammenhængende og med
begyndelse og slutning
c)	kan skrive i et sprog, herunder ordforråd og
syntaks, der er forståeligt og hensigtsmæssigt i
forhold til kommunikationssituationen
d)	kan svare relevant på opgavespørgsmålet.
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Der gives én karakter.
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