
Maria på vandretur (B2)

Der findes ikke noget bedre end en vandretur. Det betyder nemlig en glad hund, frisk luft, grønt græs,
majestætiske bjerge og følelsen af solskinsstrålerne på huden. Maria føler sig levende når hun mærker
blodet pumper, mens hun bevæger kroppen skridt for skridt, op af de stejle bakker. Det er en af de
skønneste måder at bruge tiden på sammen med hendes bedste ven. Hvert år tager de en tur til
Nordnorge, for at nyde den flotte natur.

Selvom det bjergrige land ligger tæt på Danmark, er det meget anderledes. Fra alle verdensdele, rejser
folk dertil, for at betragte den fantastiske natur; men Maria har det forholdsvist tæt på, det er jo
nabolandet. Det er et privilegie! Efter at have været her flere gange, har hun også fået gode venner.
Selvom sproget er lidt forskelligt, kan de sagtens forstå hinanden. Nogen gange er der en
misforståelse, men det ender altid med et godt grin. F.eks. når en dansker siger "han er rar”, hører
nordmanden at man siger "han er underlig”.

Did you understand the text?

1) Hvor ofte tager Maria til Norge?

En gang om måneden
En gang om året
En gang om ugen
To gange om året

a)
b)
c)
d)

2) Hvordan er Norge og Danmark forskelligt?

Sproget og naturen

Økonomien

Mentaliteten

Infrastrukturen

a)

b)

c)

d)

3) Hvorfor har Maria venner i Norge?

Fordi hun er venlig
Fordi hendes hund er
charmerende
Fordi hun er rig
Fordi hun besøger Norge ofte

a)
b)

c)
d)

4) Hvad betyder "han er rar” på dansk?

Han er grim

Han er sjov

Han er flink

Han er smuk

a)

b)

c)

d)

5) Hvorfor føler Maria sig "levende” når hun
vandrer?

Der er ingen stress
Hendes hund er glad
Hendes krop arbejder og aktiveres
Hun kan dele billeder på Instagram

a)
b)
c)
d)

6) Hvad er et privilegie for Maria?

At forstå nordmændenes sprog

At landet ligger tæt på, så hun kan
besøge det ofte

At være i form, så hun kan bestige
bjergene

At have norske venner

a)

b)

c)

d)
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