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Videnstest til optagelsesprøven til Journalist- og Fotojournalistuddannelserne 2019 
 
Ansøgerne fik en test med i alt 54 spørgsmål. Af tekniske grunde vises kun de 50 her.  
 
1) FH er en ny organisation (2018) med mange medlemmer. Hvad står FH for?  

• Fagbevægelsens Hovedorganisation x 
• Fastansattes Husforsikring 
• Forenede Håndboldklubber 
• Federation of Hackers 
• Frivillige Hænder 

 
2) Hvor mange jøder findes der cirka på verdensplan?  

• 15 mio. x  
• 150 mio. 
• 450 mio. 
• 950 mio. 
• 1500 mio. 

 
3) Hvilken international organisation er Menneskerettighedsdomstolen tilknyttet? 

• Europarådet x 
• EU 
• FN’s Krigsforbryderdomstol 
• OECD 
• WHO 

 
4) Hvad efterforsker SØIK, populært kaldet Bagmandspolitiet? 

• Pædofili 
• Ungdomskriminalitet 
• Lovovertrædelser inden for politiet 
• Økonomisk kriminalitet x 
• Bandekriminalitet 

 
5) Hvilke(n) af nedenstående er rigtige i forhold til de kommende ændringer i DR? (to 
krydser) 

• Sammenlægning af DR2 og DR K x 
• DR3 kan kun ses online x 
• Ramasjang nedlægges 
• Ingen radioprogrammer lukker 
• P4 og P5 lægges sammen 

 
6) Hvilket land bliver kaldt Europas sidste diktatur?  

• Hviderusland x 
• Ukraine 
• Rumænien 
• Albanien 
• Bulgarien 

 
7) Hvor mange mennesker bor i Danmark? 

• 4,6 millioner 
• 5 millioner 
• 5,4 millioner 
• 5,8 millioner x 
• 6,2 millioner 

 
8) Hvilken af nedenstående indgår i definitionen af parlamentarisme? 

• Folketingets største parti har formandsposten 
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• Regeringen må ikke have et flertal imod sig x  
• Der er valg hvert fjerde år 
• Man kan stille op til Folketinget uden at være medlem af et parti 
• Monarkiet er øverste myndighed 

 
9) Hvilken af nedenstående dækker bedst, hvis en person beskrives som inhabil?  

• Uden diskretionsevne og frembrusende 
• Uegnet til at behandle en bestemt sag på grund af personlige interesser x 
• Uegnet til at aftjene værnepligt på grund af fysiske skavanker 
• Usikker og har det svært i sociale sammenhænge 
• Udygtig til sit arbejde  

 
10) Hvad betyder det, at man får en betinget dom? 

• At man skal gå i fængsel med det samme uden mulighed for at anke 
• At man undgår fængsel, hvis man holder sig fra kriminalitet i en bestemt periode x 
• At man kan anke sin dom videre til højere retsinstanser 
• At afgørelsen går videre til Højesteret 
• At man kan afsone derhjemme, men man skal gå med fodlænke  

  
11) Politiet anvender såkaldte stærekasser, som 

• overvåger nattelivet 
• filmer bilister x 
• aflytter telefoner 
• er kameraer på betjentene 
• er isolationsceller for anholdte 

 
12) Hvilket ord blev kåret til årets ord i 2018 af radioprogrammet Klog på Sprog og Dansk 
Sprognævn? 

• Disruption 
• Clickbait 
• Hvidvask x 
• Habitbandit 
• Klimakriger 

 
13) Hvor går grænsen for at betale bundskat, når du er over 18 år? 

• Cirka 30.000 kroner 
• Cirka 45.000 kroner x 
• Cirka 60. 000 kroner 
• Cirka 75. 000 kroner 
• Der er ingen grænse 

 
14) Hvilke(n) af nedenstående er sande udsagn om lægdommere? (to krydser) 

• De er domsmænd i retssager x 
• De er eksperter i klagesager vedrørende sundhedsvæsenet 
• De er nævninge i retssager x 
• De er linjedommere i sportskampe 
• De er eksperter i klagesager vedrørende håndværkere 

 
15) Hvad siger loven i Danmark om aktiv dødshjælp, dvs. aktivt at hjælpe et menneske til at 
dø? 

• Det er lovligt, hvis en læge udfører det 
• Det er lovligt, hvis personen selv har ytret ønske om aktiv dødshjælp 
• Det er lovligt, hvis personen har fået en advokat til at bevidne ønsket 
• Det er ulovligt under alle omstændigheder x 
• Ingen af ovenstående   
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16) Hvilke af nedenstående er det ulovligt at dele online uden samtykke fra de 
involverede? (flere krydser) 

• Billeder af publikum til et offentligt arrangement 
• Krænkende udtalelser, når det sagte er sandt x 
• Krænkende udtalelser, når man ikke ved, om det sagte er sandt x 
• Billeder med seksuelt indhold, når personerne er over 18 år x 
• Billeder med seksuelt indhold, når personerne er under 18 år x 

 
17) Folketinget indførte i 2018 et såkaldt zoneforbud. Hvem var det primært rettet mod, 
selv om det ikke står direkte i loven? 

• Autonome grupper 
• Unge under 18 år 
• Hooligans 
• Hjemløse x 
• Stofmisbrugere 

 
18) I Danmark er magten tredelt efter Montesquieu fra 1700-tallet. Hvilken af 
nedenstående udgør hhv. den lovgivende, udøvende og dømmende magt i Danmark? 

• Folketing, regering, domstole x 
• Folketing, regering, politi 
• Folketing, ministerier, domstole 
• Regering, ministerier, højesteret 
• Regering, kommuner, domstole 

 
19) Hvilken af nedenstående dækker bedst begrebet agil? 

• At man er passiv-aggressiv 
• At man er anti-autoritær 
• At man er fleksibel x  
• At man er hyper-intelligent 
• At man er insisterende  

 
20) Når lønmodtagere arbejder på fuld tid, hvor mange timer om ugen er det så normalt?  

• 35  
• 37 x 
• 39 
• 40 
• Der er ikke et bestemt timetal, som anses for en norm for fuldtidsarbejde 

 
21) Hvilke(n) af nedenstående er fagforeninger? (et eller flere krydser) 

• Djøf x 
• HK x 
• 3F x 
• DA 
• DI 

 
22) Hvilke af nedenstående skal man opfylde for at kunne stille op som folketingskandidat? 
(to krydser) 

• Dokumentere at man aldrig er dømt ved en domstol 
• Være dansk statsborger x 
• Være medlem af et politisk parti 
• Have gennemført minimum en mellemlang uddannelse 
• Være over 18 år x 

 
23) Hvilke typer af nedenstående opgaver hører som hovedregel til i den offentlige sektor? 
(et eller flere krydser) 
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• Børnepasning x 
• Forsvar x 
• Uddannelse x 
• Apoteker 
• Vejhjælp 

 
24) Hvilken af nedenstående indgår i formålet med EU’s indre marked? 

• Særligt lave toldsatser mellem EU-landene 
• Ensartede regler på uddannelsesområdet 
• Fri bevægelighed for arbejdskraft og varer x 
• Sammentænkning af militær og civilforsvar 
• Ens regler for dyrevelfærd 

 
25) Hvor stor en del af en ungdomsårgang får ikke en uddannelse ud over 
folkeskoleniveauet?  

• Cirka 5% 
• Cirka 12% 
• Cirka 20% x 
• Cirka 25%  
• Cirka 30% 

 
26) Hvilken virksomhed blev i januar politianmeldt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
for at presse en konkurrent og bruge ufine metoder? 

• Danske Bank 
• PostNord 
• Falck x 
• Danske Spil 
• Bios 

  
27) Hvilken af nedenstående er ikke en rodfrugt? 

• Pastinak 
• Kartoffel 
• Porre x 
• Rødbede 
• Gulerod   

 
28) Hvor ligger Svinebugten? 

• Florida 
• Krim 
• Korea 
• Vietnam 
• Cuba x 

 
29) Formanden for partiet Nye Borgerlige har tidligere haft valgte poster for et andet parti. 
Hvilket?  

• Dansk Folkeparti 
• Radikale Venstre 
• Liberal Alliance 
• Venstre 
• Det Konservative Folkeparti x 

 
30) Hvor mange timer om ugen må børn under 13 år som hovedregel arbejde for en 
arbejdsgiver? 

• 0 x 
• 2 
• 4 
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• 6 
• 8 

 
31) Hvilket af nedenstående udsagn er sandt vedr. året 2018? Året var:  

• 10 året for EU's udvidelse til 28 medlemmer  
• 20 året for afslutningen på Vietnamkrigen  
• 30 året for Danmarks indtræden i EF (nu EU) 
• 40 året for Sovjetunionens sammenbrud  
• 50 året for ungdomsoprøret x 

 
32) Hvilke(n) af nedenstående har haft diktatur inden for de seneste 50 år? (et eller flere 
krydser) 

• Italien 
• Spanien x 
• Grækenland x 
• Portugal x 
• Frankrig 

 
33) Veganere spiser ikke animalske produkter. Hvilken af nedenstående er ikke animalsk? 

• Æg 
• Bihonning 
• Soja x 
• Ost 
• Fisk 

 
34) Hvornår blev staten Israel grundlagt? 

• 1918 
• 1928 
• 1938 
• 1948 x 
• 1958 

 
35) Hvilken af nedenstående dækker bedst begrebet kryptering? 

• En mekanisk proces, der fordeler fedt i mælk, så det ikke klumper sammen 
• En håndarbejdsteknik fra 1800-tallet, som blev brugt til at filte uldgarn 
• En jagtform, som især bliver brugt på godser og herregård, også kendt som klapjagt 
• En behandlingsform til at fjerne pigment-forskelle på huden 
• Noget femte x 

 
36) Sæt kryds ved det svar, som bedst dækker, hvad der stemmes om ved midtvejsvalget i 
USA. 

• Pladser i Senatet 
• Guvernørposter i delstaterne 
• Pladser i Repræsentanternes Hus 
• Pladser i både Repræsentanternes Hus og Senatet 
• Pladser i både Repræsentanternes Hus og Senatet samt guvernørposter i delstater x 

 
37) GDPR har været fremme i offentligheden det seneste år. Hvad står forkortelsen for? 

• Genetic Defence Protection Regulation 
• Genital Decision Protection Regulation 
• Geographic Deforest Protection Regulation  
• General Data Protection Regulation x  
• Noget femte 

 
38) Hvad var det specielle ved Nobelprisen i litteratur i 2018? 

• Den blev for første gang uddelt til en sangskriver 
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• Prismodtageren nægtede at modtage den 
• Den blev uddelt til et forfatterkollektiv 
• Den svenske konge valgte at blive væk fra ceremonien 
• Den blev ikke uddelt x 

 
39) Et af nedenstående områder har især været i fokus i forbindelse med Storbritanniens 
aftale med EU vedr. Brexit. Hvilket? 

• Kanaløerne 
• Wales 
• Skotland 
• Irland x 
• Hebriderne 

 
40) Nogle danske byer har en såkaldt Friby-ordning. Hvad går det ud på? 

• De giver husly til forfulgte forfattere og skribenter x 
• De har gjort det gratis at køre med kollektiv trafik 
• De stiller jord til rådighed til økologiske havebrug 
• De har nedsat kommunalskatten til et minimum 
• De har opstillet en række gratis opladere til elbiler 

 
41) Hvem/hvad er Third Ear? 

• Avantgarde rockband 
• Aflytningsudstyr 
• Podcast medie x 
• Digitalt høreapparat 
• Tysk kunsterkollektiv 

 
42) Hvor stor del (cirka) af Danmarks energiforbrug kommer i dag fra vedvarende energi 
som sol, vind og jordvarme?  

• 10%  
• 20%  
• 30% x 
• 40% 
• 50% 

 
43) Hvilket af nedenstående dækker bedst recession? 

• Anmeldelse af kulturbegivenhed 
• Tilbagegang til et tidligere stadie i udviklingen 
• Genindkaldelse til militæret 
• Økonomisk tilbagegang x 
• Oplæsning af litterær tekst  

 
44) En rapport fra WWF konkluderede i oktober 2018, at siden 1970 er bestanden af 
dyrearter faldet. Med hvor mange procent? 

• 15% 
• 30% 
• 45% 
• 60% x 
• 75% 

 
45) En statsminister fra Socialdemokratiet sagde i 1990’erne: ”Stuerene, det bliver I aldrig!” 
Hvilket parti var det rettet mod? 

• Nye Borgerlige 
• Liberal Alliance 
• Fremskridtspartiet 
• Centrumdemokraterne 
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• Dansk Folkeparti x 
 
46) Hvilken af nedenstående beskriver bedst opgaven for Det Europæiske Råd? 

• Sætter kursen for Euroen  
• Sætter EU’s politiske kurs x 
• Kontrollerer medlemslandenes budgetter 
• Kontrollerer Europa-Parlamentet  
• Administrerer det fælleseuropæiske grænsepoliti 

 
47) Bro er kendt inden for musikkens verden. Som hvad? 

• Sanger x 
• Guitarist 
• Trommeslager 
• Komponist 
• Producer 

 
48) Hvordan er udviklingen i danskernes rygevaner over de seneste 10 år? 

• Den er uændret 
• Den er støt stigende 
• Den har været støt stigende, men er nu faldende 
• Den er støt faldende 
• Den har været støt faldende, men er nu stigende x 

 
49) Hvilken af nedenstående er svaret på, hvem eller hvad Huawei er? 

• Det kinesiske rumforskningsprogram 
• En udbredt meditationsform i Indien 
• Navnet på den flod der på engelsk er kendt som River Kwai 
• Japansk bilindustris svar på Tesla 
• En af verdens største techgiganter  x 

 
50) Hvilken af nedenstående indgår i Nationalbankens rolle? (et eller flere krydser)  

• Kontrollere bankernes regnskaber 
• Udstede pengesedler og mønter x 
• Administrere bankernes whistleblower-ordning 
• Forvalte Udbetaling Danmark 
• Inddrage skattegæld 

 
 
 
 


