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Materialets pædagogiske ide og metode

Mosaik er det første taskbaserede undervisningsmateriale til begynderundervisningen i dansk

som andetsprog for voksne.

Mosaik 2 er en grundbog beregnet til brug på modul 2-3 på Danskuddannelse 2 og på modul 1-

2 på Danskuddannelse 3, og materialet lægger op til at arbejde hen imod de slutmål, som er

opstillet på waystage-niveau.

Det overordnede mål med Mosaik er, at kursisterne opbygger grundlæggende mundtlige

såvel som skriftlige færdigheder samtidig med, at de udvikler så bred en kommunikativ kom-

petence som muligt.

Herudover har materialet det formål at styrke kursisternes sociokulturelle kompetence, der

gradvist kommer til at indbefatte viden om og indsigt i samfundsmæssige og kulturelle for-

hold i Danmark.

Vi har forsøgt at lave et undervisningsmateriale, som lever op til de krav og målsætninger, der

stilles for de nye Danskuddannelser og i undervisningsvejledningerne inden for området. Der-

for lægger Mosaik op til en undervisning, der planlægges tematisk i forløb med kommunikative

opgaver, de såkaldte tasks, som en ramme for en kommunikativt orienteret undervisning.

Materialets rolle er at skabe en ramme for ægte kommunikation i situationen ud fra den

antagelse, at sprogtilegnelse er socialt motiveret og udvikles gennem brug.

Mosaik giver kursisterne mulighed for at indgå i meningsfuld kommunikation og for at bru-

ge sproget aktivt i interaktion med andre og dermed udvikle deres sprog gennem hypotese-

dannelse og -afprøvning.

Kursisterne bliver sat i situationer, hvor de bliver nødt til at snakke sammen parvis eller i

små grupper, fordi de skal løse en opgave og nå frem til et resultat. De skal spørge hinanden

om noget med det formål at få nogle informationer, de skal bruge, dvs. at der opstår et reelt

kommunikativt behov. Dette behov gør kommunikationen meningsfuld og autentisk, for når

vi kommunikerer i virkelighedens verden (men langtfra altid i klasseværelset!), gør vi det altid

med et formål.

Kursisterne sættes altså i situationer, som rummer de væsentligste elementer, der karakte-

riserer ægte kommunikation: Parterne spørger hinanden, fordi de ikke kender svaret og er

interesseret i/har behov for at få et svar.Afsenderen taler af en grund, ligesom modtageren har

en god grund til at lytte og stille forståelsesafklarende spørgsmål.

Ved at blive udsat for at skulle forstå og fortolke, hvad andre siger, og ved selv at skulle for-

mulere et forståeligt indhold opnår kursisterne en meget høj grad af motivation og de bedste

betingelser for at lære et nyt sprog.

Mange af bogens aktiviteter fremmer således aktiv og kreativ anvendelse af sproget, og der

trænes mange komponenter i den kommunikative kompetence, som det ellers kan være svært

at få i spil i undervisningen på autentisk vis.

Men aktiviteter, der bidrager til at fremme den kreative sprogbrug, fører ikke nødvendigvis

til en videreudvikling af sproget, som derfor kan risikere at blive flydende forkert. Det er også

nødvendigt, at kursisternes opmærksomhed rettes mod sprogets form gennem aktiviteter, der

søger at bevidstgøre kursisterne om sprogets struktur. Derfor veksles der i Mosaik mellem en

lang række forskellige aktivitetstyper: Nogle bidrager til at fremme den kreative sprogbrug,

nogle fremmer den nødvendige automatisering, mens andre giver mulighed for at arbejde

med sofistikering af sproget, så kursisterne opnår et så flydende, korrekt og nuanceret sprog

som muligt.
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Bogens opbygning og indhold 

Bogen består af tre kapitler med hver sit tema: Mad og sundhed, Transport og trafik og Ferie og rej-

ser, dvs. gængse emner om hverdagsliv og medborgerskab.

Temaerne vægter det personlige, det konkrete og det almene og sætter kursisterne i cen-

trum ved at tage udgangspunkt i deres egne erfaringer og forhåndsviden ud fra devisen, at i jo

højere grad kursisternes medbragte personlige ressourcer inddrages i undervisningen, desto

bedre og hurtigere vil sprogtilegnelsen forløbe.

Der foregår i forbindelse med emnearbejdet en løbende kulturudveksling med tværkultu-

relle sammenligninger og debat, samtidig med at kursisterne opnår indsigt i danske kultur- og

samfundsforhold.

I kapitel 1 Mad og sundhed arbejder kursisterne så varieret som muligt med emnet og får opbyg-

get et solidt ordforråd omkring mad, måltider, indkøb, sundhed og økologi.

Mange af opgaverne tilskynder tværkulturelle sammenligninger i forbindelse med præferen-

cer, forbrug, spisevaner, arbejdsdeling i hjemmet/ligestilling og skik og brug i Danmark og i

andre lande.

Kursisterne lærer desuden at anvende brugstekster som opskrifter, indkøbslister, menukort

samt en række forskellige diagramtyper og tabeller, der bl.a. beskriver danskernes årlige for-

brug af grøntsager og kød, arbejdsdelingen i danske hjem, antallet af overvægtige i Danmark

og danskernes holdninger til økologi.

Derudover øver de læsning og udfyldning af skemaer og blanketter med personlige data (om

husarbejde, frugt- og grøntvaner, holdninger til økologi m.m.).

IKT (informations- og kommunikationsteknologi) inddrages løbende i undervisningen, og kur-

sisterne arbejder med konkret informationssøgning på nettet, hvor de bl.a. skal finde opskrif-

ter, undersøge hvilke råvarer, der er de sundeste, og finde ud af, hvornår man er overvægtig

(udregne eget BMI-tal).

I kapitel 2 Transport og trafik indarbejdes det til emnet knyttede ordforråd gennem mange for-

skellige opgaver, der igen opmuntrer til en løbende kulturudveksling i forbindelse med bl.a.

brug af transportmidler, transportvaner og trafikuheld.

Der er i kapitlet øget fokus på billedbeskrivelse, diskussion og argumentation, og kursister-

ne lærer at skelne mellem „jeg tror“ og „jeg synes“ samt mellem beskrivelse af fakta („der er“)

og gætteri („jeg tror“).

Igen inddrages mange forskellige autentiske brugstekster fra hverdagen, dels blanketter og

skemaer, der skal udfyldes med korrekte data, og dels vejskilte/færdselstavler, køreplaner,

gadefortegnelser, bykort m.m., der skal skimmes/scannes med henblik på at finde konkret

information. Desuden arbejder kursisterne videre med diagrammer og tabeller om bl.a. dan-

skernes brug af transportmidler, holdets brug af transportmidler, antal biler pr. husstand i

Danmark, trafikuheld og dræbte i trafikken.

Også her arbejder kursisterne med konkret informationssøgning på nettet, bl.a. med 

rejseplanlægning og trafikinformation, hvor de skal finde ruter og diverse køreplaner. Opga-

verne motiverer kursisterne til at kunne søge yderligere information på egen hånd.

I kapitel 3 Ferie og rejser tilegner kursisterne sig et ordforråd, der sætter dem i stand til at 

beskrive eget land og det sted, de kommer fra, hvilke steder de har været, og hvor de kunne
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tænke sig at komme hen, samtidig med at de får øget viden om Danmark, landets geografi og

dets indbyggere.

Der lægges op til diskussioner, hvor kursisterne giver udtryk for egne holdninger, og i takt

med at evnen til at indgå i en samtale på dansk udvikles, bliver kursisterne i højere grad i

stand til at kunne udtrykke sig sammenhængende i lidt længere tid, bl.a. skal de holde oplæg

om en drømmerejse, om eget hjemland og om turistattraktioner i eget hjemland.

Kursisterne får en del læsetekster, herunder postkort og breve, præsenteret, og der er fort-

sat fokus på anvendelse af autentiske brugstekster, såsom rejseannoncer, bestillingskuponer,

pristabeller samt grafer og diagrammer, der illustrerer feriens længde i Danmark, danskernes

ferierejser (destinationer, udgifter, transportmiddel, ferieform, længde, overnatning m.m.).

Også her arbejder kursisterne med informationssøgning på nettet, hvor de skal søge oplys-

ninger om flyafgange, om eget hjemland og populære turistattraktioner i Danmark.

Hvert kapitel og dermed temaforløb består af følgende overordnede faser:

a) en før-fase, som både er en indholdsmæssig og en sproglig forberedelsesfase. Her intro-

duceres kursisterne til emnet, og deres forhåndsviden aktiveres gennem aktiviteter som

fx brainstorming, der har til formål at mobilisere kursisternes interesse og vidensmæssi-

ge og sproglige ressourcer som en forberedelse til de forestående hovedtasks. Samtidig

introduceres nye relevante ord og udtryk gennem en række forskellige førtasks som fx

matching og diverse kategoriseringsøvelser (se under aktivitetstyper).

I førfasen får kursisterne mulighed for at arbejde med ordforråd, både med at indlære

nye ord og med at automatisere velkendte udtryk, så de huskes og bliver tilgængelige i

den konkrete mundtlige kommunikation.

b) en under-fase, hvor emnet behandles på forskellig vis i en eller flere hovedtasks, dvs.

lidt større opgaver, der skal løses enten parvis eller i grupper. Her træder læreren i bag-

grunden, men står til rådighed som sproglig konsulent. Når opgaven er løst, fremlægger

kursisterne deres resultater for holdet. Der er altid en hensigt med fremlæggelsen, så

kursisterne ved, hvad de skal bruge hinandens informationer til, og de er tvunget til at

lytte til hinanden.

I takt med at der stilles større og større krav til selvstændig sproglig produktion, kom-

mer der gradvist mere fokus på planlægning og fremlæggelse.

c) en efter-fase, hvor stoffet repeteres og bearbejdes. Denne fase efterfølges af en ny før-,

under- og efterfase og så fremdeles.

d) en sprogfokusfase, der afslutter hvert kapitel med et specifikt sprogfokus. Her får kur-

sisterne mulighed for eksplicit at undersøge sproget i en relevant kontekst og for at

systematisere deres viden om og udvide deres forståelse for sprogets struktur.

I kapitel 1 sættes der specifikt fokus på substantiver, i kapitel 2 arbejdes der med ver-

ber, herunder modalverber, og tempus, mens der i kapitel 3 er fokuseret sproglig opmærk-

somhed på inversion med steds- og tidsudtryk.

Hensigten er at sætte fokus på specifikke sproglige træk gennem aktiviteter, der søger

at bevidstgøre kursisten om sprogets struktur på baggrund af det indhold, der arbejdes

med. I denne fase arbejdes med korrekthed, og kursisterne får mulighed for at analyse-

re og reflektere over sproget som en naturlig følge af indholdsarbejdet.

Sprogfokusfasen består af en analysefase og en øvelsesfase. I analysefasen arbejdes

der induktivt, idet kursisterne identificerer og undersøger specifikke sproglige træk for

selv at udlede reglen. I øvelsesfasen zoomes der ind på samme sproglige træk i form af
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en række sproglige øvelser.

Opgaverne søger at udfordre kursisterne sprogligt og få dem til at tænke kreativt og

analysere, ikke blot repetere, automatisere og producere udvalgte dele af sproget.

e) Evaluering og test: Efter hvert kapitel evaluerer lærer og kursist i fællesskab forløbet, og

der sættes overordnet fokus på læreprocessen.

Kursisten udfylder først et evalueringsskema, dvs. et enkelt udformet spørgeskema,

som skal skærpe opmærksomheden på, hvordan han eller hun oplevede de forskellige

aktiviteter, vurdering af egen indsats samt vurdering af egen sproglig kompetence

(sprogfærdighed, standpunkt, progression, særlige vanskeligheder forbundet med at

udføre opgaverne). Kursisten inddrages således i en vurdering af, hvilke ressourcer ved-

kommende har, og får samtidig mulighed for at give feedback på udbyttet af undervis-

ningen.

Som led i den løbende interne evaluering afsluttes hvert kapitel med en test, som har

fokus på bestemte dele af sprogfærdigheden.

Testen er en måde at repetere stoffet på og kan sammen med evalueringsskemaet

være velegnet som udgangspunkt for en samtale med den enkelte kursist om vedkom-

mendes progression.

Evalueringen giver læreren adgang til at komme i dialog med den enkelte kursist om

vedkommendes intersprog og progression, stærke og svage sider, emne- og arbejds-

mæssige præferencer m.v.

En sådan løbende dialog mellem lærer og kursist tjener et væsentligt pædagogisk for-

mål. Undervisningen kan bedre indrettes efter kursisternes behov, og feedback kan

udgøre grundlag for en diagnosticering af særlige vanskeligheder. Desuden virker en

synliggørelse af progression motiverende for kursisten.
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De fire færdigheder

Der er i Mosaik lagt stor vægt på at tilgodese alle fire færdigheder, og næsten alle aktivitetsty-

per involverer såvel tale-, lytte-, læse- som skriveaktiviteter.

Tale
Samtalen er grundlæggende for sprogtilegnelsen og spiller en vigtig rolle i næsten alle opga-

ver.

En meget stor del af opgaverne er baseret på par- og gruppearbejde, der er optimale arbejds-

former i en kommunikativ undervisning. Kursisterne får tid til at tale, og for mange er det

meget lettere at eksperimentere med sproget to og to (eller i små grupper) end i plenum. Sam-

tidig er der basis for, at kursisterne, efterhånden som de arbejder sammen med forskellige

partnere, lærer hinanden godt at kende på holdet. En fri og åben omgangsform på holdet er

med til at skabe den nødvendige tryghed.

I takt med at evnen til at indgå i en samtale på dansk udvikles, bliver kursisterne i højere

grad i stand til at kunne udtrykke sig sammenhængende i lidt længere tid, bl.a. i form af kor-

tere kursistoplæg. I hovedtaskene er der fokus på sammenhængende mundtlig fremstilling i

fremlæggelsesfasen, når kursisterne refererer par- eller gruppearbejdet for holdet.

Sproghjælp
Det kræver et vist beredskab at kunne være med i en samtale, man skal have noget automa-

tiseret sprog til rådighed, dvs. udtryk, som man umiddelbart kan bruge.

Der er derfor i forbindelse med visse opgaver hjælp at hente i form af sproghjælp, dvs. bokse

med udtryk, som kursisterne har brug for. Der lægges op til et grundigt arbejde med udtryk-

kene med henblik på at automatisere dem, inden tasken udføres.

Hensigten med sproghjælpen er at skabe gode rammer for automatisering, så sproget løben-

de bliver mere og mere flydende. Sproget i sproghjælpen skulle gerne fungere som såkaldte

„sproglige øer“, kursisterne kan hvile på og bruge som udgangspunkt for en friere kommuni-

kation. Dermed bliver der frigivet opmærksomhed til hvad kursisterne skal kommunikere

frem for hvordan.

Det er en pointe, at sproghjælpen kun er en hjælp; det er ikke meningen, at den skal være sty-

rende for kommunikationen, og kursisterne skal naturligvis sideløbende opmuntres til at

udtrykke sig frit.

Udtale
Det er vigtigt at have fokus på udtalen fra starten, fordi udtalen kan være hæmmende for

kommunikationens gennemførelse, og fordi gode udtalevaner skal etableres tidligt.

Det er hensigten, at der skal fokuseres på udtalen, hver gang der arbejdes med sproget i

sproghjælpen. Arbejdet med udtalen bliver her særdeles relevant, fordi kursisterne skal bruge

sproget umiddelbart efter i fri kommunikation, og derved øges sandsynligheden for, at kursi-

sterne rent faktisk fastholder den korrekte udtale, når tasken udføres.

Ud over det udtalearbejde, der knytter sig til arbejdet med sproget i sproghjælpen, er der også

deciderede udtaleopgaver. Disse opgaver fungerer samtidig som en repetition af det ordforråd,

der er blevet arbejdet med i de foregående opgaver, og introducerer aldrig nyt ordforråd.

I udtalearbejdet tages overordnede udtaletemaer op i relation til det stof, der er arbejdet

med. Der er især fokus på vokalerne, assimilation og tryk, bl.a. tryktabsforbindelser ved
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mængdehelheder og tryk i sammensatte substantiver. Her lægges der op til, at kursisterne selv

ud fra en række eksempler udleder trykreglen. Der er desuden opgaver, hvor kursisterne selv

skal lytte og sætte systematiske tryk.

Hvis man har mulighed for det, kan man med fordel supplere med udtaleundervisning i

sproglaboratorium, hvor der bl.a. kan arbejdes med individuelle udtaleproblemer.

Lytte
Lytning er en vigtig forudsætning for at kunne indgå i mundtlig kommunikation, og forskelli-

ge lyttestrategier trænes i materialet.

I selve lytteøvelserne stilles kursisterne altid en opgave, før der lyttes, så de lytter med et

specifikt formål. Lytningen er indholdsfokuseret, og kursisterne skal altid lytte flere gange,

hver gang med et nyt formål. Her trænes kursisterne dels i at lytte ekstensivt og danne sig et

overblik over, hvad der overhovedet tales om, dels i at lytte intensivt, men selektivt, fx ved at

skulle identificere bestemte ord og angive hvor mange gange disse forekommer eller for at få

fat i en bestemt information.

Der forekommer også en del lytning i forbindelse med løsning af visse opgavetyper, hvor

resultatet er indtalt på bånd, og kursisterne selv skal lytte efter, om opgaven er løst korrekt.

Lytning trænes også i dictogloss, hvor kursisterne skriver stikord, mens de lytter og primært

skal have fat i indholdet.

Desuden er der konstant masser af lyttearbejde i den mundtlige kommunikation under

løsningen af alle slags opgaver og i høj grad i fremlæggelsen af opgaverne, hvor der også er et

præcist formål med at lytte, fordi de informationer, der fremlægges, skal bruges til noget. Aktiv

lytning er således konstant en del af undervisningen og er medvirkende til at skabe en aktiv

kursistrolle.

Læse
Der arbejdes med mange forskellige læseteknikker i Mosaik: scanning, skimming, punkt-

læsning, ekstensiv læsning og intensiv læsning.

Der er løbende fokus på forskellige læsestrategier i forbindelse med opgaver, hvor kursister-

ne skal finde konkret information i brugstekster (fx tabeller/grafer, blanketter og annoncer).

Instruktionerne i Mosaik er skrevet i et så enkelt sprog som muligt, og mange af instruktio-

nerne gentages, hver gang den samme opgavetype forekommer, så kursisterne har mulighed

for at blive fortrolige med dem. Ideen er, at kursisterne efterhånden skal lære selv at følge

instruktionerne og løse opgaverne mere og mere selvstændigt. Det er erfaringsmæssigt svært

for mange at forstå instruktioner, og der ligger en masse øvelse, dels i læseforståelse, og dels i

at tage ansvar og arbejde selvstændigt, i arbejdet med instruktionerne.

Da det er vigtigt at få kursisterne i gang med at læse bøger på dansk så tidligt som muligt,

er det en god ide at supplere med en fælles læse-let-bog.

Skrive
Der er fokus på skrivning gennem hele Mosaik, ofte som en integreret del af opgaverne, fx som

en repetition af og en støtte til indlæringen af det mundtlige sprog, der bygges op.

Men der er også løbende deciderede skriveopgaver, bl.a. i form af dictoglosser (se nedenfor)

cloze-øvelser, hvor udvalgte ord er slettet i en sammenhængende tekst, og tekstorganisering-

søvelser, hvor løsrevne sætninger skal skrives sammen til en rigtig tekst.

Kursisterne trænes desuden i notetagning, nedskrivning af stikord ved brainstorm, udfyld-

ning af blanketter og i at skrive sætninger og kortere tekster.

Der er relativt meget skriftligt arbejde knyttet til Mosaik, men til gengæld er der tale om

mange små, overskuelige skriveopgaver. For en del kursister volder skrivning de største pro-
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blemer, men med de mange små skriveopgaver er der basis for at give kursisterne gode skri-

veoplevelser og en basal skrivekompetence.

Der vil være temmelig stor forskel på, hvordan arbejdet med skriveopgaverne forløber på hen-

holdsvis Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Mange kursister på DU 2 har brug for

megen støtte og tid til skrivningen, mens der på DU 3 kan stilles større krav til både tekst-

længde og kohærens.

Grammatik
Grammatikundervisning i Mosaik er ikke adskilt fra sproget i dets praktiske anvendelse. Spro-

get gøres først og fremmest til genstand for bearbejdning i sprogfokusdelen, men flere steder

har vi fundet det relevant at sætte fokus på et enkelt grammatisk fænomen, der er tæt knyt-

tet til en opgave. I særlige grammatikbokse fremstilles et grammatisk fænomen, som fx SVA-

ordstilling, imperativ og bøjning af adjektiver.

De forskellige grammatikbokse findes også bag i lærervejledningen til kopiering på transpa-

rent, så de kan benyttes i en fælles gennemgang eller til repetition, når der er behov for det.
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Aktivitetstyper

Der er en meget varieret brug af aktivitetstyper i Mosaik, og det er i høj grad indholdet, der er

bestemmende for, hvilke aktivitetstyper der forekommer hvor. De vigtigste beskrives nærme-

re her.

Brainstorm, kategorisering, matching og odd-one-out 
Disse aktiviteter forekommer hyppigst i før-fasen og har til formål at fremdrage kursisternes

allerede eksisterende viden inden for temaet samt give sprogligt input til de efterfølgende

tasks.

Brainstorm aktiverer forhåndsviden, og i kategoriseringsopgaverne arbejdes der videre med at

få struktureret ordforrådet ved at sortere ord i relevante kategorier.

I matching skal kursisterne typisk parre en række billeder med en række ord eller udtryk. I

denne opgavetype er det muligt at bruge sin forhåndsviden og samtidig via udelukkelsesme-

toden, gæt og samarbejde med en partner selv at skaffe sig nyt ordforråd. Odd-one-out repete-

rer det præsenterede ordforråd, idet det her handler om at markere det ord, der falder uden

for den semantiske kategori.

Puslespil og informationskløft
Mange af aktiviteterne i materialet er tasks af typen puslespil eller informationskløft. Det er

karakteristisk for disse to tasktyper, at de kræver, at kursisterne udveksler informationer for

at nå til en fælles løsning af opgaven.

I en puslespilstask sidder alle kursisterne inde med information, som de andre ikke har, og

som de må udveksle med hinanden, altså hver har en „brik’, som skal bruges, for at man i fæl-

lesskab kan „samle“ puslespillet. Fx en billedstil, hvor billederne skal lægges i rigtig rækkeføl-

ge. Hver kursist får to billeder, som de andre ikke må se, de fortæller så hver især, hvad der

sker på deres billeder, hvorpå gruppen i fællesskab skal blive enige om og kunne argumente-

re for den rigtige rækkefølge. Eftersom ingen af kursisterne har alle de informationer, der skal

bruges for at fuldføre tasken, er informationsstrømmen tovejs, hvilket påkræver interaktion

mellem kursisterne, mens de søger og giver information.

En informationskløft ligner ovenstående, men forskellen er, at det her kun er en kursist, som

sidder inde med en information, som den anden/de andre ikke har, men skal bruge for at fuld-

føre tasken, dvs. informationsstrømmen er envejs. Her kræves også interaktion og samarbej-

de for at nå et fælles mål og et bestemt resultat. Fx når A fortæller om en rejseannonce, som

B skal skrive informationer om i et skema. Bagefter bytter de så roller.

Fælles for begge aktiviteter er, at de tvinger kursisterne til både at lytte og tale, ellers kan de

simpelthen ikke løse opgaven.

Interview og holdundersøgelse
Interview er en informationskløfttask, der går igen i materialet mange gange. Det er en vigtig

pointe, at interviewene altid skal bruges til noget, at selve interviewet aldrig er et formål i sig

selv. Ofte indgår interviewene i en større holdundersøgelse, hvor kursisterne fx skal undersøge

hvor mange på holdet, der køber økologisk eller har kørekort.

Problemløsning
Problemløsningsopgaver er tasks, hvor kursisterne skal diskutere sig frem til en fælles løsning.
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Alle deltagere har de samme oplysninger, og der er kun et resultat. Fx når kursisterne skal

rekonstruere en tekst, der er klippet op i mindre afsnit.

Beslutningstagen
Her skal kursisterne arbejde sig hen imod en fælles beslutning, men der er en række mulige

løsninger. I denne opgavetype er det et krav, at kursisterne når til enighed, for herved opnås

optimale betingelser for eksempelvis forhandling og argumentation. Fx når kursisterne skal

planlægge en fest for holdet og blive enige om at sammensætte en menu, eller når de skal

arrangere en ekskursion for holdet.

Meningsudveksling
Denne opgavetype dækker over en række aktiviteter, som involverer kursisterne i diskussio-

ner og udveksling af ideer. Her er formålet at kommunikere holdninger til hinanden. Fx når

kursisterne skal diskutere økoligi eller ligestilling.

Her er der risiko for, at en enkelt kursist kommer til at dominere over de andre, som måske

ikke får sagt ret meget. Det må man være særlig opmærksom på og forsøge at tage højde for.

For tasks bør jo netop give anledning til betydningsafklaringer, og til at alle er aktive, både når

de taler og lytter.

Dictogloss 
I modsætning til diktat er dictoglossen en kommunikativ opgavetype, hvor alle fire færdigheder

er integreret. Dictoglossen bruges i dette materiale typisk som en efterbearbejdningsaktivitet,

hvor ordforrådet gennemarbejdes og repeteres.

Først lytter kursisterne til en tekst flere gange, mens de skriver stikord, og bagefter arbejder

de sammen parvis eller i små grupper om at rekonstruere teksten. Det vigtigste indhold skal

gengives, og sproget skal være korrekt, men teksten behøver ikke være en direkte gengivelse

af det hørte. Der arbejdes med skriveprocessens delelementer, hvor indhold og ordforråd er i

fokus i første fase, mens der i slutningen af processen er fokus på korrekthed.

Dictogloss er en meget aktiv skriveøvelse, der kræver analyse og kommunikation, og kursi-

sterne får rig mulighed for at danne hypoteser, afprøve dem i indbyrdes forhandling og til sidst

i forhold til lærerens feedback. Samtidig er det en overskuelig indføring i den flerfasede skri-

veproces. Kursisterne lærer at tage noter, at strukturere noterne til en tekst og i sidste fase at

forholde sig kritisk til korrektheden i deres produkt.

Det er vigtigt, at kursisterne opfordres til at gennemarbejde teksten, inden den afleveres, for

på den måde trænes kursisterne i selv at se kritisk på deres tekst.

Hele processen er meget krævende, men fordi kursisterne ledes igennem processen trin for

trin, ender den oftest som en succesoplevelse. De kommer straks i gang med at skrive, de „bru-

ger sig selv“ og oplever, hvordan de kan bruge hinanden, og de arbejder med teksten, til de har

et produkt, de kan være stolte af.

Ordbogsopgaver
Erfaringen viser, at mange kursister ikke automatisk bruger en ordbog, og at en del har svært

ved at slå op i den. En ordbog er et nødvendigt redskab i arbejdet med at tilegne sig et sprog,

og derfor er det afgørende fra starten at lade den være en del af undervisningen. Derfor er der

i materialet en række ordbogsopgaver, som primært handler om at lære at anvende ordbøger

hensigtsmæssigt og gøre det til en god vane at slå op.

Opgaverne er lavet til Politikens retskrivnings- og betydningsordbog (3. udgave), men kursi-

sterne bør naturligvis også anskaffe sig dansk-L1-ordbøger til brug i undervisningen.
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Anvendelse af brugstekster
Der er en lang række opgaver, hvor kursisterne skal læse brugstekster fra hverdagen, som fx

tabeller, grafer, diagrammer, køreplaner, annoncer, opskrifter m.m.

De har til formål at give kursisterne indsigt i danske forhold og følges undertiden op af en

sammenligning med kursisternes hjemlande. På den måde får kursisterne en viden om Dan-

mark samtidig med, at de bliver bevidste om forskelle og ligheder mellem de forskellige kul-

turer.

Internetopgaver
I Mosaik 2 er der en hel del internetopgaver. Kursisterne bliver guidet igennem søgninger, så de

lidt efter lidt lærer, hvordan man kan bruge internettet til informationssøgning. Samtidig får

de relevant viden, som formidles og diskuteres på holdet.

Generelt må man mht. internetopgaverne dog være opmærksom på, at der kan være sket

visse ændringer. Netsteder kan pludselig være utilgængelige, nye links kan være kommet til

osv. Derfor er det altid en god idé, hvis læreren først tjekker resultatet.

Supplerende aktiviteter
I lærervejledningen er der i forbindelse med kommentarerne til de enkelte kapitler desuden

ideer til ekstra øvelser bl.a. diverse spil og lege.
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Kommentarer og forslag til de enkelte opgaver

Kapitel 1 Mad og sundhed

Opgave 1 Hvilke ord for madvarer og drikkevarer kender du?
Skemaet til opgaven findes her i lærervejledningen side 46-47 til kopiering til kursisterne.

Opgaven tager udgangspunkt i ord, som kursisterne kender, og har til formål at fremdrage

kursisternes allerede eksisterende ordforråd inden for temaet samt give sprogligt input til de

efterfølgende tasks.

Kursisterne brainstormer først individuelt. Dernæst snakker de sammen om deres ord i små

grupper. Skemaet udleveres og udfyldes af kursisterne i fællesskab, dvs. de enkelte grupper

kategoriserer alle deres ord (de må ikke tilføje nye ord nu!). Gør kursisterne opmærksomme

på, at de skal blive enige om, hvordan ordene staves.

Når grupperne har kategoriseret alle deres ord, læser hver gruppe deres ord i en kategori op,

eller de skriver ordene på tavlen.

For at få et konkurrenceelement ind i opgaven kan man fx give 5 point til den gruppe, der

har fundet flest ord under hver kategori. Hvis grupperne skriver deres ord på tavlen, kan man

give 1 point ekstra for hvert ord, de har stavet rigtigt, så der samtidig bliver sat fokus på stav-

ning.

Opgave 2 Hvad passer sammen? Hvorfor?
Her bliver kategorierne fra opgave 1 repeteret: 

1: grøntsager 2: frugt 3: drikkevarer 4: fisk 5: brød 6: mælkeprodukter 

Opgave 3 Ordjagt 

H T F R A N S K B R Ø D
Y O G H U R T G O Q H D

L S G B G Ø G T L A S Y

A M O A M M Å P L G B Ø

M Ø K N F G U L E R O D
M R S A R U G B R Ø D L

E G E N C J V G I P Å K

K D K F Æ L Y K R A Y C
Ø L Ø R M L K A F F E O
D U D L L I N G C T T L
T E F Z I X D E L Ø G A
T K Y L L I N G O S T K

Opgave 4 Dialog
Det er en god ide først at vække kursisternes interesse ved at snakke om billedet og få dem til

at gætte på, hvad dialogen handler om.

Når kursisterne har hørt dialogen på båndet, læses den på holdet, ved at læreren højtlæser

en sætning, som holdet gentager i kor. Fokusér på udtalen, bl.a. tryk, assimilationer og reduk-

tioner. Tryk kan fx øves ved at læreren overdriver trykket i højtlæsningen og samtidig klapper

eller tramper, så kursisterne får en fornemmelse for rytmen.
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Derpå højtlæses dialogen to og to, gerne flere gange og med forskellige partnere.

Snak om, hvad man siger, når man ringer og bestiller en pizza. Lad kursisterne øve rol-

lespillet parvis, gerne flere gange med forskellige partnere.

Opgave 5 Holdundersøgelse
Inden kursisterne går i gang med at udføre selve tasken, arbejdes der først med sproget i sprog-

hjælpen. Sproghjælpen læses i kor og øves flere gange med lukket bog.

Introducer evt. flere varianter som „jeg bryder mig ikke om“ og „jeg kan ikke så godt lide“, så

der også sættes fokus på høflighedsmarkører på dansk.

Gør opmærksom på, at kursisterne skal lægge tallene sammen i de to sidste/de to første

kolonner i skemaet, når de skal svare på spørgsmålene.

I forlængelse af opgaven (eller senere til repetition) kan man spille „Vendekort“ se side 29/88

Udtale: Vokaler
Her er det en god ide først at repetere alle vokalerne. Her i lærervejledningen side 98 findes et

forenklet vokalskema (med 12 vokaler) til kopiering på transparent (og evt. også til kursister-

ne).

Vokalskemaet kan præsenteres trin for trin på følgende måde:

1. Repeter først alfabetet, og bed kursisterne om at identificere de ni vokaler, som skrives

på tavlen i alfabetisk rækkefølge.

2. Gennemgå den første lodrette række fra vokalskemaet, dvs. de 5 urundede fortungevo-

kaler: [i], [e], [æ], [a], [α]. Forklar, at parenteserne betyder lyd. Anskueliggør for kursi-

sterne, hvordan åbningsgraden bliver større for hver vokal ved at holde håndryggen

under hagen og åbne munden mere og mere, hver gang du siger en ny vokal. Lad heref-

ter kursisterne gøre det samme. Man kan så sige forskellige vokaler, som kursisterne

efter tur skal identificere.

3. Gennemgå den næste lodrette række fra vokalskemaet (de rundede fortungevokaler:

[y], [ø] og [ö]). Anskueliggør på samme måde, hvordan åbningsgraden stiger, og lad kur-

sisterne prøve selv. Fortæl, at den anden række vokaler er rundede (ligesom et kys),

mens vokalerne i første række er urundede (ligesom et smil). Vis forskellen på i og y

(urundet/rundet) ved at sige dem skiftevis, og fortsæt med e og ø (urundet/rundet) samt

æ og ö (urundet/rundet). Sig forskellige vokaler, som kursisterne efter tur skal identifi-

cere.

4. Gennemgå den sidste lodrette række (de rundede bagtungevokaler [u], [o], [å], og [ɔ]).Vis,

hvordan åbningsgraden også her bliver større og større. Forskellen mellem række 2 og 3

er lidt sværere at iagttage, idet alle vokalerne er rundede, men vis hvordan fortungevo-

kalerne i række 2 artikuleres fremme i munden, mens bagtungevokalerne i række 3 arti-

kuleres tilbage. Vis kursisterne forskellen mellem y og u ved at sige dem skiftevis, og lad

dem prøve selv. Fortsæt med ø/o og ö/å. Sig igen forskellige vokaler, som kursisterne skal

identificere.

5. Korlæs alle vokalerne og ordene, som hører til hver vokal i skemaet, fx: [i] som is osv. Lad

også kursisterne læse ordene højt på skift og parvis. Hensigten er, at kursisterne kom-

mer til at forbinde den enkelte vokal med ordet, og det anbefales, at man vender  tilba-

ge til skemaet, når der er behov for at repetere vokalerne.
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Nu skulle kursisterne være bedre rustet til at skelne mellem de forskellige vokaler i de føl-

gende øvelser. Understreg, at der er fokus på lyd, ikke skrift!

Opgave 6 Hvad passer sammen?
Inden kursisterne snakker om deres egne spisevaner og spisevaner i deres hjemlande, bør man

forklare forskellen på brug af „du/jeg“ og „man“ ved generaliseringer.

Opgave 7 Dictogloss 
Inden selve skriveprocessen lytter kursisterne til båndet tre gange, hver gang med et nyt for-

mål. Først fjerde gang er det hensigten, at de selv skal tage noter under lytningen, og her skal

de naturligvis også bruge de gloser, der allerede står i bogen.

Inden kursisterne skriver teksten parvis, er det vigtigt at pointere, at tekstens indhold skal

gengives, og sproget skal være korrekt, men teksten behøver ikke være en direkte gengivelse

af det hørte.

I selve skriveprocessen bør kursisterne opmuntres til at samarbejde og diskutere sprogets

formside. Det kan være nødvendigt at gå rundt og sikre, at hvert par rent faktisk skriver tek-

sten sammen. Kursisterne bør også tilskyndes til at gennemarbejde teksten (tjekke indhold,

grammatik og stavning), inden den afleveres.

Rettelse af teksterne kan med fordel foregå i fællesskab på holdet ved, at læreren kopierer

teksterne (naturligvis kun én tekst pr. par) over på en transparent, som gennemgås på over-

head. På denne måde kan kursisterne sammenligne de forskellige tekster, og diskutere lighe-

der og forskelle på indholdsplanet (Hvad er vigtigt at få med? Hvad kan udelades? osv.).

De enkelte par kan også bytte tekster og forsøge at rette hinandens tekster med læreren som

konsulent. Hvis læreren retter teksterne, er det en god ide blot at markere, hvor der er fejl, så

kursisterne sammen kan arbejde videre, danne hypoteser og selv rette fejlene. Se evt. også side

13.

morgenmad X X X X

spiser X X X X X X

drikker X X X X

Familien Lunds morgenmad 

Det er morgen. Klokken er 7, og vækkeuret ringer. Søren står op og går ud i køkkenet og laver mor-

genmad. Det er altid Søren, der laver morgenmad i familien. Lidt efter står Lise og Silke op og kom-

mer ud i køkkenet. Familien spiser morgenmad sammen. Søren drikker en kop (1) kaffe og spiser

to stykker (2) franskbrød med smør og (3) marmelade. Han spiser også en skål (4) yoghurt. Lise

drikker først et glas (5) juice, og så drikker hun en kop (6) te. Hun spiser et stykke (7) rugbrød

med smør og (8) ost. Silke drikker to glas (9) sødmælk og spiser (10) havregryn med mælk og (11)

sukker. Bagefter spiser hun et stykke (12) franskbrød med (13) honning.

Grammatikboksen: Adverbier og SVA-ordstilling
Grammatikboksen præsenteres her som en optakt til opgave 8 og 9, hvor kursisterne både

mundtligt og skriftligt skal arbejde med adverbierne altid / nogle gange / aldrig.

Inden grammatikboksen gennemgås på holdet, så skriv fx „Hun spiser havregrød til morgen-

mad“ på tavlen og spørg kursisterne, hvor man placerer ikke / altid osv. Snak om SVA-ordstil-

ling, og vis grammatikboksen på overhead. Den findes (uddybet med flere eksempler) her i

lærervejledningen side 99 til kopiering på transparent.
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Opgave 8 Lytteøvelse: Hvad spiser Thomas? 
altid X X X

nogle gange X X X X X X

aldrig X 

Stop evt. undervejs, når kursisterne skal sætte tal ved ordene i den rækkefølge, de hører dem.

Jeg er gartner og arbejder udenfor hele året rundt. Mit arbejde er fysisk hårdt, så jeg spiser meget

på en almindelig arbejdsdag.

Jeg står tidligt op hver morgen, omkring klokken 5, og så spiser jeg altid (1) et solidt morgen-

måltid, inden jeg tager på arbejde. Nogle gange laver jeg en stor portion (2) havregrød, og nogle

gange, hvis jeg har travlt, spiser jeg (3) ymer med ymerdrys.

Til frokost spiser jeg altid en stor madpakke med (4) 6 stykker smørrebrød og så noget (5) frugt.

Om aftenen spiser jeg altid (6) varm mad. Jeg kan godt lide at lave mad, også til mig selv. Nog-

le gange laver jeg (7) kød med (8) kartofler eller (9) ris, og nogle gange spiser jeg (10) fisk. Jeg

laver også nogle gange en kæmpe (11) gryderet med (12) grøntsager, så har jeg mad til flere dage.

Mange af mine venner, som også bor alene, gider ikke lave mad til sig selv, så de spiser næsten

kun grillmad. Men jeg hader junkfood, især (13) burgere og (14) pølser, så det spiser jeg aldrig.

Men jeg elsker at gå ud og spise på en god restaurant. Jeg kender en thairestaurant, hvor de

laver god, (15) stærk thaimad, så der spiser jeg nogle gange.

En gang om ugen tager jeg hjem til mine forældre, og så laver min mor (16) frikadeller, for det

elsker jeg.

Grammatikboksen: Spørgsmål
Grammatikboksen præsenteres i forbindelse med opgave 9 som en repetition af hv-spørgsmål

og ja/nej-spørgsmål. Grammatikboksen kan vises på overhead og gennemgås på holdet. Den fin-

des side 100 til kopiering på transparent.

Opgave 9 Interview
Det er tanken, at der skal arbejdes med spørgsmålene inden interviewet, mens sproghjælpen er

en hjælp til fremlæggelsen.

Tjek spørgsmålene i plenum, inden kursisterne interviewer hinanden, og pointér, at de kun

skal skrive stikord under interviewet (ikke sætninger!). Det er svært for mange at „nøjes“ med

stikord, så lav først nogle eksempler sammen på tavlen.

Inden kursisterne fremlægger, gennemgås sproghjælpen grundigt.

Gør kursisterne opmærksomme på, at de under fremlæggelserne skal lytte godt efter og tage

noter (evt. sætte krydser), så de kan svare på spørgsmålene bagefter.

Når kursisterne har skrevet sætninger om hinanden, kan de rette hinandens sætninger par-

vis og bagefter skrive en sætning hver på tavlen, som så rettes i fællesskab på holdet.

Opgave 10 Hvilket land kommer de 4 personer fra?
1. Mexico, 2. Kina, 3. Marokko, 4. Danmark

Opgave 11 Hvad spiser og drikker man?
Repetér brugen af „man“ ved generaliseringer. Giv eksempler på, hvornår man bruger „jeg“ og

„man“.

Opgave 12 Holdundersøgelse
Skemaet til opgaven findes side 48 til kopiering til kursisterne. Inden tasken udføres, korlæses
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sproghjælpen og øves flere gange.

Lav evt. et par eksempler på notetagning på tavlen, og gør opmærksom på, at kursisterne

ikke skal notere, hvem der spiser hvad, men kun forskellene.

Grammatikboksen: Substantiver
Grammatikboksen præsenteres her som en optakt til de efterfølgende opgaver, hvor kursister-

ne skal arbejde med substantiver.

Grammatikboksen findes (uddybet med flere eksempler) side 101 til kopiering på transparent,

så den kan vises på overhead og gennemgås på holdet.

Opgave 13 Madquiz
1.Der er 250 gram smør i en pakke.

2.Der er 50 gram gær i en pakke.

3.Der er 50 gram sukker i 1/2 liter sodavand.

4.Man skal spise ca. 300 gram fisk om ugen.

5.Man skal spise ca. 600 gram frugt og grønt om dagen.

6.Børn mellem 4 og 14 år drikker 1 1/2 liter sodavand om ugen.

7.Hver dansker spiser i gennemsnit 63 kilo svinekød om året.

8.Hver dansker spiser i gennemsnit 12 kilo gulerødder om året.

9.Der er 343 Netto-butikker i Danmark.

10. Der er 67 Føtex-butikker i Danmark.

Opgave 14 Hvad passer sammen?
Alle udtrykkene kan slås op i Politikens retskrivnings- og betydningsordbog, så lad kursisterne selv

tjekke, hvad de betyder.

Opgave 15 Læs et diagram
Hvis det er første gang, kursisterne skal læse et søjlediagram, skal man være opmærksom på,

at mange kursister synes, det er svært. Derfor er det vigtigt at sikre, at kursisterne forstår, hvad

x- og y-aksen står for.

Desuden er det vigtigt at forklare begrebet gennemsnit, der optræder mange gange i materi-

alet. Giv evt. eksempler på, hvordan man udregner et gennemsnit.

Opgave 17 Interview hinanden
Tjek spørgsmålene i plenum, inden kursisterne interviewer hinanden.

Inden kursisterne fremlægger for hinanden, korlæses sproghjælpen og øves flere gange.

Understreg, at der skal tages noter under fremlæggelserne, så de kan svare på spørgsmålene

bagefter.

Udtale: Tryk 
Kursisterne skal nå frem til den regel, at der er enhedstryk i sammensætninger med flere sub-

stantiver, dvs. der er kun tryk på sidste led:

1)en �pose en pose �kaffe

en pose �kartofler

2)et �bæger et bæger �yoghurt 

et bæger �creme fraiche osv.
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Grammatikboksen: Imperativ
Grammatikboksen præsenteres her som en optakt til de efterfølgende opgaver, hvor kursister-

ne skal arbejde med opskrifter i imperativ.

Grammatikboksen findes (uddybet med flere eksempler) side 102 til kopiering på transparent,

så den kan vises på overhead og gennemgås på holdet.

Opgave 20 Internetopgave
Tjek, at alle kursister har fundet den rigtige opskrift (dvs. „Mormors fødselsdagsboller”), for der

dukker mange frem under søgningen. Læs opskriften sammen, snak om de svære ord, og bed

kursisterne om at understrege alle imperativer.

Når kursisterne skal sammenligne supermarkedspriser, kan de vælge det supermarked, der

ligger tættest på deres bopæl, og evt. undersøge priserne som hjemmearbejde. Men sørg for, at

så mange forskellige supermarkeder som muligt bliver repræsenteret.

Det har tidligere været muligt at sammenligne priser på dagligvarer på Internettet på

www.dagligvareguide.dk, men i skrivende stund er netstedet „ude af drift“ .Tjek evt. om der

er sket ændringer.

Opgave 21 Husk ordene
Snak først om alle forkortelserne, og skriv, hvad de betyder på tavlen. Lad dem evt. stå som en

hjælp, når kursisterne skal huske/skrive indkøbslisten.

Opgave 22 Lyt og svar på spørgsmål
Birgitte bruger følgende udtryk:

Jeg skal have…/ Jeg skal bruge…/ Giv mig…/ Jeg vil gerne bede om… / Jeg vil godt bede om…/

Jeg skal bede om…/ Jeg må hellere få… 

Birgitte køber ind hos grønthandleren 

Ekspedient: Ja, hvis tur er det så?

Birgitte: Det er mig, tror jeg.

Ekspedient: Hvad skulle det være?

Birgitte: Jeg skal have nogle kartofler, de store der!

Ekspedient: Ja, hvor mange?

Birgitte: Ja, lad mig se…der kommer otte gæster til middag, så jeg skal bruge to, nej, giv mig tre

kilo.

Ekspedient: Ja, skal du have andet?

Birgitte: Ja, jeg skal også have nogle grøntsager, nogle agurker i hvert fald, for jeg skal lave græsk

salat.

Ekspedient: Hvor mange skal du bruge?

Birgitte: Jeg skal bruge tre. Jeg vil også gerne bede om nogle tomater, bare et halvt kilo.

Ekspedient: Et halvt kilo tomater, ja…?

Birgitte: Og så skal jeg have nogle løg, giv mig bare et kilo, og to salathoveder.Til græsk salat skal

jeg også bruge fetaost. Jeg vil godt bede om 250 gram af din gode, græske feta. Og 200 gram sor-

te oliven. Det må godt være dem uden sten.

Ekspedient: Ellers andet?

Birgitte: Ja, jeg skal også have nogle krydderier. Vi skal have lammekød.

Ekspedient: Så har vi denne her pose med krydderier. Det er nogle gode krydderier til både lam-

mekød og kalvekød.

Birgitte: Det lyder godt. Jeg tager sådan en pose.

Ekspedient: Var det alt?
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Birgitte: Nej, jeg skal også bede om nogle jordbær og nogle vindruer. Vi skal have is med frugt til

dessert.

Ekspedient: Hvor mange skal du have?

Birgitte: Jeg må hellere få 2 bakker jordbær. De ser fine ud. Og så 1 1/2 kilo vindruer.

Ekspedient: Ja. Ellers andet?

Birgitte: Nej tak. Hvor meget bliver det? 

Ekspedient: Jamen så bliver det 168 kr.

Birgitte: Værsgo.

Ekspedient: Tak, farvel.

Birgitte: Farvel og tak for hjælpen.

Opgave 23 Hvad siger man?
Diskuter de forskellige muligheder på holdet, og skriv forslagene på tavlen.

Bed kursisterne gå ud på gulvet, når situationerne er øvet i par, så de kan gentages med så

mange forskellige partnere som muligt. Lad situationerne stå på tavlen, mens kursisterne

arbejder ude på gulvet.

1. a: „Det er pizzeria Dylan”

b: „Hej, jeg vil gerne bestille 2 store pizzaer”.

2. a: „Goddag, hvad skulle det være?”

b: „Hvad koster 2 kg tomater?”

3. a: „Tjener, må jeg bede om regningen?”

b: „Ja, lige et øjeblik.”

4. a: „Undskyld, men hvor finder jeg en pakke gær?“ 

b: „Lige derovre, ved siden af smørret.”

5. a: „Undskyld, hvor meget bliver det?“ 

b: „Det bliver 38,50.”

6. a: „Kan jeg hjælpe dig?”

b: „Nej tak, jeg kigger bare.”

Opgave 24 Få informationer af hinanden 
A/B ark findes side 49/50 til kopiering til kursisterne.

Det er meget vigtigt, at denne opgave bliver en reel informationskløft, hvor kursisterne udvek-

sler informationer for at nå til en fælles løsning af opgaven. (Se evt. side 12). Man må derfor

gøre meget klart over for kursisterne, at de ikke må se hinandens tekster. Det kan undgås ved,

at kursisterne sidder over for hinanden med en bog eller taske imellem sig, så de ikke kan se

hinandens papirer.

Inden opgaven løses, er det en god ide at demonstrere, hvordan tasken skal udføres. Skriv et

par eksempler på tavlen som fx: 

„Kim er på indkøb i . Han køber liter letmælk.“ 

Bed kursisterne om at skrive to spørgsmål, så de kan få de informationer, der mangler i tek-

sten. Forklar, at der kan være flere korrekte måder at stille spørgsmål på, fx „Hvor meget

(let)mælk køber Kim?’/ „ Hvor mange liter (let)mælk køber han?“ 

Når kursisterne har skrevet deres seks spørgsmål, kan de evt. sammenligne/tjekke dem i små
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A- og B-grupper.

Når den ene kursist udfylder hullerne i sin tekst, bør den anden kursist i første omgang ikke

kunne se, hvad der bliver nedskrevet, for så bliver den pågældende kursist virkelig tvunget til

at lytte og vil være nødt til at gentage informationen, inden den nedskrives.

Først når alle hullerne i A og Bs tekster er udfyldt, tjekker kursisterne hinandens tekster – også

om ordene er korrekt stavet.

A’s spørgsmål
1. Hvor køber familien ind?

2. Hvor meget smør køber de? / Hvor mange pakker smør køber de?

3. Hvor meget appelsinjuice køber de? / Hvor mange liter appelsinjuice køber de?

4. Hvor mange kartofler køber de?

5. Hvor meget slik køber de? / Hvor mange poser slik køber de?

6. Hvor meget (rød)vin køber de? / Hvor mange flasker vin køber de?

B’s spørgsmål
1. Hvor meget sødmælk køber de? / Hvor mange liter sødmælk køber de?

2. Hvor mange æg køber de?

3. Hvor meget hakket oksekød køber de? / Hvor mange kilo hakket oksekød køber de?

4. Hvor mange bananer køber de?

5. Hvad er der tilbud på?

6. Hvad betaler de? / Hvor meget betaler de?

Familien Jacobsen på indkøb

Det er lørdag formiddag, og familien Jacobsen har fri. De køber ind i Brugsen. Familien er altid på

jagt efter gode tilbud. De køber 4 liter sødmælk, 2 pakker smør, en stor bakke med 30 æg og 3 liter

appelsinjuice på tilbud. De køber også 1/2 kilo hakket oksekød, 2 kilo kartofler og 10 bananer. Bør-

nene elsker lakridser og vingummi, så de køber 2 poser slik.

Der er tilbud på rødvin. Familien Jacobsen drikker meget vin, så de køber 6 flasker. De betaler

453 kroner i alt.

Opgave 25 Billedstil: På indkøb 
Her er det igen vigtigt, at kursisterne trænes i at skrive nøgleord og ikke skriver sætninger i

første omgang.

Bed kursisterne om at læse deres historier højt, og kopier evt. teksterne (én tekst pr. par!) på

transparent, så de kan gennemgås/rettes i fællesskab på holdet.

Opgave 26 Husarbejde 
Inden kursisterne besvarer spørgsmålene, er det en god ide at snakke om, hvad diagrammet

og tabellen viser helt overordnet. Snak også om, hvordan man udregner gennemsnit og pro-

center. Lav evt. nogle eksempler sammen.

Opgave 27 Hvad mener du? 
Her er det hensigten, at kursisterne skal forsøge at argumentere for deres holdninger med

„fordi“.
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Opgave 28 Hvem laver husarbejdet?
Interviewer: Hvem laver mad hjemme hos jer?

Susanne: Det gør Søren nok mest, for han kan godt lide at lave mad – og han er meget bedre til

at lave mad, end jeg er. Både Søren og jeg har fuldtidsarbejde, så vi kommer begge to hjem ved

17-tiden. Der er ingen af os, der har tid til at stå i køkkenet i flere timer, så vi gør ikke så meget

ud af middagsmaden til hverdag. Men Søren er god til at lave hurtig mad, hakkebøffer og kote-

letter og sådan noget. Det er meget det samme, vi får. Men i weekenden laver Søren tit rigtig god

mad, og når vi får gæster, er det altid ham, der laver mad.

Interviewer: Hvem køber ind hjemme hos jer?

Susanne: Det gør vi begge to. Til hverdag køber vi ind på skift. Nogle gange køber jeg ind på vej

hjem fra arbejde, og nogle gange gør Søren. Det er mest mælk, brød og grøntsager, og ting som vi

står og mangler. Om lørdagen køber vi ind sammen. Det synes vi er hyggeligst.Vi kører ned i ISO

eller Kvickly og køber stort ind, så vi har til hele ugen.

Interviewer: Hvad laver du derhjemme?

Susanne: Jeg gør rent og vasker tøj, det er mine områder. Det er også mig, der køber tøj til unger-

ne. Nu er de så store, at de selv vil med ud og købe tøj, så vi tager ud og shopper sammen.

Interviewer: Hvem bruger mest tid på husarbejde, dig eller Søren?

Susanne: Jeg tror, at vi deler husarbejdet nogenlunde lige nu. Men da børnene var små, var det

mig, der lavede mest derhjemme. Jeg var tit sur, for det var altid mig, der skulle passe børnene.

Men nu passer børnene sig selv, og Søren og jeg laver vist lige meget i hjemmet nu.

Interviewer: Hjælper jeres børn til derhjemme?

Susanne: Ja da. De skal rydde op på deres værelser, dække bord og tømme skraldespanden. Nog-

le gange hjælper de også med at lave mad og gøre rent. Hvis de ikke hjælper til, får de ingen lom-

mepenge. Det er aftalen.

Opgave 29 Holdundersøgelse: Hvem laver husarbejdet? 
Skemaet til opgaven findes side 51 til kopiering til kursisterne. Introducér evt. kortsvar med

„gør“, og skriv nogle eksempler på tavlen: „Hvem vasker tøj?“ „Det gør jeg”, „Hvem laver mad?“

„Det gør min mand“ osv.

De kursister, som bor alene, kan evt. fortælle om arbejdsdelingen i deres barndomshjem.

Udregn evt. arbejdsdelingen i procent sammen på holdet.

Opgave 31 Find 6 fejl
Nina har fødselsdag. Hun bliver 50, så hun skal holde en stor fest lørdag den 4. maj klokken 19.

Hun inviterer 35 gæster til middag på Restaurant Plaza. De skal have tomatsuppe til forret. Til

hovedret skal de have helstegt oksekød med rødvinssauce, og til dessert skal de have mandelka-

ge med is og frugt.

Opgave 32 Skriv en invitation
Forklar kursisterne, at de skal bruge invitationen fra opgave 31 som model. Snak om hvordan

man kan begynde og afslutte en invitation. Skriv alle forslag op på tavlen. Kopier evt. alle invi-

tationerne på transparent, og gennemgå dem på overhead sammen på holdet.

Opgave 35 Internetopgave
Verdens 10 sundeste råvarer er: 1.rød peberfrugt, 2.grønne bønner, 3.skummetmælk, 4.sild,

5.broccoli, 6.gulerod, 7.hvede, 8.lever, 9.æg, 10.kartofler.

Skim udskriften „Verdens 10 sundeste råvarer“ sammen på holdet, og snak om, hvad de for-

skellige råvarer indeholder (vitaminer, proteiner, calcium osv.).
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Opgave 36 Udfyld skemaet, og test dine frugt- og grøntvaner
Skemaet findes side 52 til kopiering til kursisterne.

Gennemgå skemaet sammen, inden kursisterne får det med hjem. De kan notere 1 (= ca. 100

g), 1/2 eller 1/4 i skemaet. Spiser man fx. en spegepølsemad med løgringe til frokost, noteres

1/4 i frokostfeltet under „løg“. Hvis kursisterne har mod på det, er det en god ide at udfylde

skemaet i nogle dage (også i en weekend), for det giver det bedste indblik i ens vaner. Kopier

evt. skemaet i flere eksemplarer til hver kursist, eller lad dem selv hente flere skemaer på

www.altomkost.dk under Mad til dig – 6 om dagen.

Opgave 37 Holdundersøgelse
Sproghjælpen gennemgås og øves flere gange, inden kursisterne fortæller om deres udfyldte

skemaer.

Opgave 38 Økologi i Danmark
Før kursisterne går i gang med at læse teksten, er det en god ide at vække deres interesse ved

at snakke sammen om billederne. Snak også om diagrammet og de to tabeller, inden kursi-

sterne svarer på spørgsmålene.

Opgave 40 Interview
Skemaet findes side 53 til kopiering til kursisterne. Sproghjælpen gennemgås og korlæses, inden

kursisterne fremlægger.

Opgave 43 Brug ordbog
Her og i de følgende opgaver er det tanken, at kursisterne bruger en dansk-dansk ordbog. For-

klar, at der her står „navneord“, mens der i andre ordbøger står „subst.“ el.lign.

Grammatikboksen: Substantiver
Grammatikboksen findes side 103 til kopiering på transparent, så den kan vises på overhead og

gennemgås på holdet.

Grammatikboksen: Substantiver i flertal
Grammatikboksen findes side 104 til kopiering på transparent, så den kan vises på overhead og

gennemgås på holdet.

Udtale: Ental [ ə ] eller flertal – er [ ɔ ]
ENTAL FLERTAL

1. pølse X pølser

2. æble æbler X

3. reje rejer X

4. frikadelle X frikadeller

5. bønne X bønner

6. kage kager X

7. radise X radiser

8. rødbede rødbeder X

9. vindrue vindruer X

10. blomme X blommer
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Opgave 46 Orddiktat 
1. tomater 2. kage 3. rosiner 4. appelsiner 5. æble

6. agurker 7. bananer 8. bønne 9. blomme 10. citroner

Opgave 47 Hvad passer sammen?
1. Man skræller kartofler 2. Man skærer kartofler i tern 3. Man piller og hakker løg

4. Man steger kartofler og løg 5. Man pisker æg 6. Man hælder æg på panden

Udtale: Sammensatte substantiver
Her skulle kursisterne gerne selv kunne lytte sig frem til, at der er hovedtryk på første led i

sammensatte substantiver (substantiver med to led).

Opgave 48 Lav sammensatte substantiver
Her er det meningen, at kursisterne skal slå ordene op i fx Politikens retskrivnings- og betyd-

ningsordbog og selv finde sammensatte ord.

Opgave 49 Find forskelle
A/B ark findes side 54-55 til kopiering til kursisterne.

Inden kursisterne går i gang med tasken, korlæses den første sproghjælp og øves parvis.

Når kursisterne har fundet de ti forskelle, gennemgås den næste sproghjælp. Bagefter beskri-

ver kursisterne forskellene to og to – gerne med forskellige partnere.

Til sidst kan kursisterne beskrive forskellene skriftligt.

Opgave 50 Dictogloss
Johan på indkøb

Det er lørdag formiddag. Johan tager altid på indkøb om lørdagen. Om lørdagen har han god tid.

Han kan også godt lide at have køleskabet fyldt op i weekenden.

Johan køber næsten altid ind i Irma, for han synes, at Irma har gode, friske varer. De har også

mange varer, som man ikke kan købe andre steder, fx økologisk kaffe og mango.

I dag køber han 6 appelsiner, 1 kg pærer, en bakke jordbær, en pose kartofler, en agurk og 1/2 kg

tomater. Han køber også en lille oksesteg, en liter is og en dyr flaske hvidvin. Han betaler 268 kr.

i alt.
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Evaluering og test

Det er vigtigt at bruge tid på at evaluere forløbet, således at kursisterne opnår indsigt i egen

læreproces.

Hvert kapitel afsluttes derfor med, at kursisterne udfylder et evalueringsskema og laver en

test. For at undgå at kursisterne løser opgaverne på forhånd, findes testen ikke i deres bog,

men derimod til kopiering side 56-60
Vi forestiller os følgende 4 faser i evalueringen (faserne kan læreren skrive på tavlen og gen-

nemgå):

1. Gennemgang og udfyldning af evalueringsskemaet 
Hvis det er første gang, kursisterne skal evaluere skriftligt, bør skemaet først gennemgås i ple-

num, hvor eventuelle forståelsesproblemer kan løses i fællesskab.

Evalueringsskemaet har til formål at skærpe kursisternes opmærksomhed på oplevelsen af

aktiviteter samt vurdering af egen indsats og sproglig kompetence. Spørgsmålene om, hvad

kursisten har lært, er konkrete og målbare og er med til at give kursisten en bevidsthed om

udbyttet af undervisningen.

2. Snak om skemaerne på holdet
Det er en god ide, hvis læreren kopierer kursisternes udfyldte evalueringsskemaer til sig selv

for at danne sig et overblik over den enkelte kursists besvarelser. Snak bagefter om skemaer-

ne på holdet.

3. Test 
Testen er en individuel standpunktsprøve til vurdering af bestemte dele af sprogfærdigheden,

og den er samtidig en god måde at repetere stoffet på.

Læreren retter testene og udfylder derpå et bedømmelsesskema for hver kursist. Skemaet

findes side 61 til kopiering til kursisterne. De rettede tests udleveres til kursisterne sammen

med bedømmelsesskemaet, som gemmes i deres mapper.

4. Samtale med hver kursist 
Testen og evalueringsskemaet er velegnede som udgangspunkt for en individuel samtale med

hver enkelt kursist om vedkommendes standpunkt, progression, stærke og svage sider, emne-

og arbejdsmæssige præferencer m.v.

Samtalen har til formål at inddrage kursisten i en vurdering af, hvilke ressourcer vedkom-

mende har, og samtidig får kursisten mulighed for at give feedback på undervisningen.
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Test 1

Test 1 og bedømmelsesskemaet findes side 56-61

Opgave 1 
Kategorierne er: 1.Fisk, 2.Grøntsager, 3.Frugter, 4.Brød, 5.Kager.

Et korrekt svar giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 2 
Ordene der passer sammen er: 

1. æble: melon, jordbær, appelsin (frugt)

2. kaffe: te, vin, æblejuice (drikkevarer)

3. pose: dåse, bakke, bæger (beholdere)

4. spiser: skræller, skærer, hakker (verber) 

Et korrekt placeret ord giver 1/2 point, dvs. maks. 6 point i alt.

Opgave 3
Ordene, der ikke passer ind, er: ræv, penge, cola, lim, hospital, blomst.

Hvert ord giver 1/2 point, dvs. maks. 3 point i alt.

Opgave 4
Ordene er: 

1.oksekød, 2.kaffe, 3.gær, 4.tomater, 5.yoghurt, 6.fisk, 7.gulreod, 8.flæskesteg, 9. brød

Det rigtige ord er: kartofler

En korrekt definition giver 1 point, og ordet til sidst giver 6 point, dvs. maks. 15 point i alt.

Opgave 5
En korrekt spørgsmål giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 6
a – 5, b – 3, c – 1, d – 2, e – 4.

Et korrekt svar giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 7
En korrekt sætning giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 8
Et korrekt svar giver 1/2 point, dvs. maks. 6 point i alt.

Opgave 9
Et korrekt svar giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 10
En korrekt sætning giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.
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Forslag til supplerende aktiviteter til kapitel 1 

1. Ordbingo (til repetition af alfabetet og ordforråd inden for temaet): 
Læreren skriver alle alfabetets bogstaver på små papirstykker. Papirstykkerne blandes og

lægges i en bunke.

a) Kursisterne skriver to og to en liste på 10 ord inden for temaet. Læreren kontrollerer, at

ordene er stavet korrekt og markerer eventuelle stavefejl med en streg, således at kur-

sisterne selv kan rette deres fejl ved at slå op i ordbogen.

En kursist trækker et bogstav fra bunken og råber bogstavet op. Hvis et par har et ord,

som begynder med dette bogstav, må de strege ordet ud. Det par, som først har streget

alle sine ord ud, siger „bingo“ og har vundet. Bagefter kan man starte forfra med en ny

opråber og nye par, som igen skriver en liste på 10 ord.

b) Kursisterne skriver to og to en liste på 5 ord inden for temaet. En kursist trækker et bog-

stav fra bunken og råber bogstavet op. Hvis et par har ord, som indeholder dette bog-

stav, må de strege alle disse bogstaver ud (ikke hele ordet!). Det par, som først har stre-

get alle bogstaver i et ord ud, siger „bingo’. Parret staver ordet, og læreren kontrollerer,

at ordet er stavet rigtigt, og at de pågældende bogstaver vitterligt er råbt op. Hvis der er

stavefejl, fortsætter spillet, indtil et andet par har streget et ord ud, og ordet er rigtigt

stavet.

Fortsæt til et par har streget 2, 3, 4 og til sidst alle 5 ord ud. Det par, som først har stre-

get alle 5 ord ud, har vundet. Bagefter kan man starte forfra med en ny ordliste.

Nu har kursisterne formodentlig fundet ud af, at det er en god ide først at tjekke deres

ord i ordbogen!

2. Hangman (til stavetræning og repetition af ordforråd):
Læreren finder på et velkendt ord fx „franskbrød“ og skriver F på tav-

len. Kursisterne siger på skift et bogstav hver. Findes bogstavet i ordet, skrives det på sin rette

plads, findes det ikke i ordet, skrives det ved siden af, og læreren tegner en streg til en tænd-

stikmand (min. 6-7 streger). Undervejs må kursisterne gerne gætte på ordet, men gætter de

forkert, tegnes en streg til tændstikmanden. Ordet skal gættes inden tændstikmanden er fær-

digtegnet.

Bagefter deles klassen i 2 grupper. Gruppe A finder på et ord i fællesskab, og en fra gruppen

skriver ordet på tavlen som ovenfor (kursisterne tjekker stavning af ordet i ordbogen). Kursi-

sterne i gruppe B siger et bogstav på skift (eller gætter på et ord) og får 1 point, hvis de gætter

ordet før tændstikmanden er færdigtegnet. Gætter de ikke ordet, går pointet til gruppe A. Bag-

efter er det gruppe Bs tur til at finde på et ord. Den gruppe, der først får fx 10 point, har vun-

det.

3. Leg med sammensatte ord (til repetition af ordforråd):
En kursist siger et ord, fx rød, den næste skal så danne et sammensat ord af det første ord + et

nyt, fx rødløg. Den næste skal så af den sidste del af det sammensatte ord (løg) danne et nyt

sammensat ord, fx løgsuppe osv. Når deltagerne ikke kan tilføje et nyt ord, udgår de.
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4. Tegn og gæt (til repetition af ordforråd inden for temaet):
Kursisterne deles i 2 hold A/B. Læreren har på forhånd lavet sedler med ord – se eksempler på

ordkort nedenfor – som lægges i en bunke. En fra hold A trækker et kort og tegner „ordet“ på

tavlen, mens hold A gætter. De har fx 2 minutter. Læreren eller det andet hold tager tid. Teg-

neren må intet sige. Gætter holdet ordet, får de 5 point. Gætter de ikke ordet, får det andet hold

lov til at gætte en gang. Gætter de ordet, får de 2 point. Derefter er det hold Bs tur, og sådan

fortsætter man, til sedlerne er brugt.

Eksempler på ord man kan tegne: en pizza, et æbletræ, en kaffekop, en grønthandler, en

bager, en bakke jordbær, en pakke smør, et æg, en flaske rødvin, en burger, en fest, et løg, en

stegepande, morgenmad, en pose kartofler, en is osv.

5. Vendekort (til repetition af ordforråd og spørgsmål / præferencer):
Kopiarket side 88 kopieres og klippes ud.

Kursisterne får 10 papirlapper hver og skal nu selv lave 10 glosekort med madvarer eller drik-

kevarer (et ord pr. glosekort). Glosekortene indsamles og blandes. Kursisterne deles i grupper

på 3-4 personer, og glosekortene fordeles blandt grupperne. Hver gruppe får også en bunke

ansigtskort (ca. 8), som læreren har kopieret og klippet ud på forhånd. Glosekort og ansigts-

kort vendes og lægges i to bunker.

En kursist vender det øverste kort fra bunken med glosekort, ser fx ordet „kaffe“ og henven-

der sig til sin sidemand ved at spørge „Kan du lide kaffe?”. Den anden vender så et ansigtskort

og skal svare i overensstemmelse med billedet (de kan evt. først repetere sproghjælpen i opga-

ve 5). Hvis kursisten svarer korrekt, får han/hun glosekortet. Den, der har flest glosekort, når

spillet er slut, har vundet. Derefter kan grupperne bytte kort og spille igen.

6. Fire af én slags (til repetition af ordforråd):
Kopiarket side 89 kopieres og klippes ud (der skal være 4 ordkort pr. kursist).

Ordkortene blandes og deles ud, så hver kursist får 4 tilfældige kort. Kursisterne skal nu gå

rundt og forsøge at samle et sæt: dvs. 4 ord der passer sammen. De skal bytte med hinanden

for at få kort, der passer sammen, og de må kun bytte lige over, dvs. de giver ét kort og får ét,

så de hele tiden har 4 kort.

Kursisterne må ikke se hinandens kort. Når en kursist har samlet et sæt, må læreren tjekke

om resultatet er korrekt. Hvis det ikke er korrekt, må kursisten prøve igen. Til sidst finder kur-

sisterne passende overskrifter til de enkelte sæt.

De 14 sæt er: frugt, grøntsager, drikkevarer, fjerkræ, kød, slik, kager, fisk, brød, bær, beholde-

re, mælkeprodukter, spiritus/alkohol, fastfood.

7. Gæt og grimasser (til repetition af ordforråd, pronominer og ordstilling):
Kopiarket side 90 kopieres og klippes ud.

Klassen deles i 2 hold A/B. Ordkortene blandes og lægges i en bunke. En fra hold A trækker et

kort og mimer „sætningen“ midt på gulvet, mens hold A gætter. De har fx 5 minutter. Læreren

eller det andet hold tager tid. Gætter holdet hele sætningen, får de 5 point. Gætter de dele af

sætningen, får de evt. 2 point. Og så får det andet hold lov til at gætte én gang. Gætter de resten

af sætningen, får de 2 point. Derefter er det hold Bs tur, og sådan fortsætter man, til sedlerne

er brugt.

8. Hvor er min partner? (til repetition af sproghandlinger og sammensat-
te ord):
a) Kopiarket side 91 kopieres, og ordkortene klippes fra hinanden. Der skal være et sæt pr.

to kursister. Hver kursist får et kort. Ved at gå rundt blandt de andre kursister og sige sin
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sproghandling, skal han/hun finde sin partner. Kursisterne må selvfølgelig ikke se hin-

andens kort.

Sproghandlingerne er: Vil du have en øl? Nej tak

Jeg elsker is Det gør jeg også

Jeg kan ikke lide fisk Det kan jeg heller ikke

Hvad skulle det være? En bakke jordbær

Hvor meget bliver det? 65 kr.

Jeg kan godt lide te Det kan jeg også

Tak for mad Velbekomme

Værsgo Tak

b) Kopiarket side 92 kopieres. Resten udføres som ovenfor.

De sammensatte ord er: stegepande, kaffekop, madpakke, kassedame, kinakål, salat-

blad, flødeskum, tomatsuppe.
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Kapitel 2 Transport og trafik

Opgave 1 Hvilke ord kender du?
Konkurrenceelementet skulle gerne – ud over at gøre brainstormingen sjovere – få kursister-

ne til at diskutere de ord, der måske ikke umiddelbart hører ind under kategorien transport.

Hvorvidt et ord kan accepteres, bør kursisterne i første omgang selv nå til enighed om. Opstår

der uenighed, må læreren fungere som dommer.

Opgave 2 Transportmidler
Listeføring: Bed nogle af kursisterne om at skrive deres lister på tavlen. Her er intet facit, det er

derimod hensigten, at kursisterne får diskuteret – og ikke mindst argumenteret! 

Opgave 3 Hvad passer sammen? Hvorfor? 
1. transport til vands, 2. motorkøretøjer, 3. motorkøretøjer, 4. køretøjer uden motor.

Udtale: Vokaler
Her er det en god ide at repetere vokalskemaet på overhead. Skemaet findes side 98 Se evt.

også side 16.

Når kursisterne har udfyldt skemaerne i bogen, kan de gennemgås på følgende måde: Skriv

alle vokalerne på tavlen, og bed kursisterne om at skrive ordene (både dem i bogen og dem de

selv har fundet) på tavlen ud for den rigtige lyd. Til sidst korlæses alle ordene.

Opgave 5 Hvor mange bruger transportmidlerne?
Inden opgaven påbegyndes, gennemgås grammatikboksen. Den findes side 105 til kopiering på

transparent. Forklar, at brug af „alle“ er det samme som 100 procent osv., og snak om, hvornår

man kan bruge „alle“ og „ingen“.

Når kursisterne har udfyldt skemaet, læses sproghjælpen i kor på holdet, og øves parvis med

lukket bog, inden kursisterne i små grupper fortæller hinanden om deres skemaer.

Det er ikke meningen, at kursisterne skal korrigere deres skemaer eller blive enige om et

bestemt resultat. Det er derimod hensigten, at der kommer gang i diskussionerne: Kører „de

fleste“ på cykel i Danmark, eller er det kun „nogle“ af os? Taler vi om at cykle til daglig, eller

bare en gang imellem? Hvem er det, der cykler? Er der forskel på land og by? Osv.

Bagefter kan man diskutere forskelle/uenigheder i plenum.

Det er dog en pointe, at man skal passe på med generaliseringer ved brug af „alle“ og „ingen“,

og at man ikke kan bruge „alle“ og „ingen“, når man snakker om store befolkningsgrupper! 

Opgave 6 Transport i Danmark og andre lande
Forklar betydningen af „tror“. Igen er der ikke noget decideret facit, men gør kursisterne

opmærksomme på, at de skal være varsomme med at bruge „alle“ og „ingen’.

Kursisternes egne sætninger kan evt. kopieres på transparent og gennemgås/rettes i fælles-

skab på holdet.

Opgave 7 Transportquiz
71 % af de danske husstande har bil. 53,6 % har én bil, og 17 % har to biler eller måske endnu

flere.

Der er ikke så mange danskere, som har campingvogn, kun 110.995 husstande, og det svarer

til ca. 4%.

De fleste danskere har kørekort, ca. 82%. 50 % kører hver dag i bil til deres arbejde eller uddan-

nelsessted. 27 % kører dagligt på cykel til arbejde eller uddannelsessted, og kun 13 % bruger
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offentlige transportmidler hver dag.

Hver dansker bruger i gennemsnit ca. 45 minutter på transport hver dag.

Kilde: Vejdirektoratet, 2003

Opgave 8 Holdundersøgelse 
Når kursisterne har interviewet hinanden, korlæses sproghjælpen, og øves parvis flere gange

med egne eksempler.

Forklar/repeter efter fremlæggelsen, hvordan man udregner procent, og lav nogle eksempler

sammen på tavlen.

Opgave 13 Hvem ejer bilerne?
Her er der fokus på „tror“ og „synes“ i forbindelse med billedbeskrivelser. Repetér forskellen,

og arbejd grundigt med sproghjælpen. Pointér, at de skal argumentere for deres antagelser med

„fordi“.

I selve lytteøvelsen skal kursisterne lytte fire gange, hver gang med et nyt formål. Til sidst

skriver de parvis en dictogloss om Lisbet på baggrund af deres stikord. Se evt. side 13.

”Jeg hedder Erik. Jeg er 52 år og bor i Hellerup (1) i en stor villa (2) sammen med min kone.Vi har

to voksne børn (3), en søn på 26 og en datter på 24. De er flyttet hjemmefra for flere år siden. Jeg

er direktør (4) i et stort transportfirma, som ligger i Kastrup, ved siden af lufthavnen. Jeg kører i

bil på arbejde. Det er en firmabil (5), en helt ny, sort BMW.

Min kone arbejder ikke, men hun har også en bil, der er ret ny. Den bruger hun, når hun skal

besøge vores børn eller købe ind.”

”Jeg hedder Dorte og er 32 år. Jeg bor alene (6) i en lejlighed midt i København (7). Jeg er læge (8)
og arbejder på Rigshospitalet. Jeg cykler tit (9) på arbejde, det er det hurtigste (10) – og så hader

jeg at køre i bil inde i byen.

Men jeg har en bil. Det er en lille, gammel bil fra 1984, tror jeg.

Den bruger jeg nogle gange, når jeg skal på arbejde om natten. Ellers bruger jeg den i weeken-

den, hvis jeg skal besøge mine venner uden for byen, eller når jeg skal besøge mine forældre på

Fyn. Så gider jeg altså ikke bruge tid på at køre i bus eller tog.”

”Jeg hedder Michael og er 24 år. Jeg bor i en lejlighed i Kolding (11) sammen med min kæreste. Jeg

arbejder som elektriker (12) i et lille firma. Jeg har en bil, som jeg elsker (13). Det er en ret ny og

skideflot guldfarvet Fiat. Jeg kører altid (14), når jeg skal nogle steder, for det er det nemmeste
(15), og så bliver jeg ikke våd, når det regner. Jeg tager også altid bilen på arbejde, selvom der ikke

er så langt.“ 

”Jeg hedder Lisbet og bor nær Hillerød (16) sammen med min mand og vores 3 børn (17) på 12,

10 og 8 år. Jeg arbejder som pædagog (18) i en børnehave, og min mand arbejder på et kontor i

København. Jeg cykler altid (19) til arbejde, og min mand cykler til stationen. Vores 3 børn cykler

også til skole. Det er dejligt, for så får vi frisk luft og motion (20).
Men vi har en bil, en stor stationcar, som vi købte brugt for mange år siden – den bruger vi kun,

når vi skal købe ind om lørdagen eller besøge familie og venner, som bor langt væk.“ 

Opgave 14 Snak om billederne: Hvad kan I se? Og hvad tror I? 
Her er der igen fokus på billedbeskrivelser. Det er vigtigt, at kursisterne først beskriver bille-

derne, dvs. hvad de rent faktisk kan se. Bed evt. sekretæren fra hver gruppe om at skrive grup-

pens stikord på tavlen, så de bagefter kan sammenlignes i plenum.
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Bagefter gætter kursisterne om personerne og diskuterer i grupperne. Pointér, at de skal argu-

mentere for deres antagelser med „fordi’. De enkelte grupper skal nå til enighed om, hvilke

stikord der skal noteres. Stikord til de enkelte billeder skrives på tavlen. Diskuter i plenum,

inden der lyttes til båndet.

1) Marie fortæller: Billedet er taget på min bryllupsdag for to år siden. Det var en dejlig sommerdag,

solen skinnede hele dagen. John og jeg blev gift i Messiaskirken, en kirke der ligger i Charlotten-

lund. Bagefter kørte vi i hestevogn ud til Dyrehaven, hvor vi holdt en stor bryllupsfest på restau-

rant Peter Liep. På billedet sidder John og jeg i hestevognen og drikker champagne, det var meget

romantisk.

2) Mathilde fortæller: Billedet er taget på Hovedbanegården. Jeg står sammen med min mormor og

morfar og venter på toget. Det var en dag i efterårsferien, hvor vi skulle på svampetur. Vi skulle

med toget til Hareskoven - det er én rigtig god skov, hvis man skal finde svampe. Og vi fandt da

også en hel masse svampe den dag, faktisk fik vi hele kurven fuld. Da vi kom hjem lavede min

mormor dejlig svampesuppe.

3) Judith fortæller: På billedet sidder mine 2 dejlige tvillinger, Emil og Asger, i vores nye Chritiania-

cykel. Jeg havde lige købt cyklen brugt for 7000 kr. i Den Blå Avis, og det var vores første køretur.

Vi er på vej hen til børnenes institution. Jeg skulle aflevere dem i børnehave, så vi havde travlt

den morgen.

4) Torben fortæller: Billedet er fra sidste år. Det er mig og min bedste ven Klaus, som står på båden.

Båden er mine forældres, og det er en stor dejlig sejlbåd, som vi nogle gange låner, når vi skal ud

og fiske. Både Klaus og jeg elsker at fiske, så vi tager på fisketur lige så tit vi kan. Det er dejligt

at sejle ud midt på havet, og så bare sidde der, stille og roligt, og vente på at fange den helt store

fisk. Vi fanger tit torsk og laks, og så har vi middagsmad til flere dage.

Opgave 15 Beskriv billeder 
Billedserien på seks billeder findes side 62 til kopiering til kursisterne samt til kopiering på

transparent, således at billedserien til sidst kan vises på overhead og gennemgås på holdet.

Inden opgaven påbegyndes, kopieres kopiarket i et eksemplar pr. gruppe, og billederne klip-

pes ud. Kursisterne inddeles i grupper på tre (eller om nødvendigt fire). De seks billeder, der til-

sammen udgør billedserien, fordeles vilkårligt blandt kursisterne i gruppen (dvs. to billeder til

hver). Hvis der er mere end tre i en gruppe, må nogle nøjes med at få et enkelt billede.

For at opgaven bliver en reel puslespilstask (se evt. side 12), er det vigtigt, at grupperne sidder

rundt om et bord, så de ikke kan se hinandens billeder (evt. med tasker imellem sig). Læreren

må nok gå rundt og sikre sig, at kursisterne ikke falder for fristelsen til at kigge på hinandens

billeder, og desuden hjælpe dem med gloser til nedskrivning af stikord.

Hvis kursisterne synes, det er svært at beskrive deres billeder, kan man eventuelt først grup-

pere kursister, der har samme billeder, så de i fællesskab skriver stikord til deres 2 billeder og

øver sig på, hvad de vil sige.

Når kursisterne har forberedt sig på billedbeskrivelsen, lægges billederne væk (læreren kan

eventuelt indsamle billederne), så grupperne kun har deres stikord at holde sig til, når de efter

tur skal beskrive deres billeder for de andre i gruppen. På baggrund af disse beskrivelser skal

hver gruppe nu blive enige om billedseriens rækkefølge.

Når hver gruppe er nået til enighed, skriver de deres løsning på tavlen, fx 1. Familien spiser

morgenmad, 2. Faren vinker farvel osv.

Til sidst er det en god ide at vise billedserien på overhead og skrive stikord til hvert billede
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på tavlen.

Historien skriver kursisterne sammen i små grupper på samme måde som en dictogloss (se

evt. side 13), der til sidst kopieres på transparent og gennemgås/rettes i fællesskab på holdet.

Grammatikboksen: Modalverber
Grammatikboksen præsenteres her som en optakt til opgave 16 og 17, medens der i sprogfo-

kusdelen side 94 ff. arbejdes mere generelt med modalverber og deres betydning.

Opgave 18 Trafikuheld
Efter at kursisterne har læst teksten intensivt, er det hensigten, at de selv skal svare på spørgs-

målene ved at skimme/scanne tekst og diagrammer.

Hvis det er for stor en mundfuld, kan det være nødvendigt først at snakke om de to diagram-

mer på holdet.

Opgave 23 Internetopgave: Find ruten
Generelt må man mht. internetopgaverne være opmærksom på, at der kan være sket visse

ændringer. Nye links kan være kommet til, busser kan være udgået, tider og ruter ændret osv.

Derfor er det altid en god ide, hvis læreren først tjekker resultatet.

Det er formodentlig nødvendigt, at kursisterne guides igennem den første opgave. Derfor er

det en god ide, at gennemgå opgaven sammen trin for trin, for til sidst at løse den i fællesskab

på holdet. Den næste opgave kan de så prøve at løse sammen to og to.

Løsning a: Bus nr 101, kl. 15.40, kl. 15.50

Løsning b: Bus nr 2A, kl. 12.19, kl. 12.27

Opgave 24 Internetopgave: Find en køreplan
Igen er der to opgaver, der ligner hinanden, således at læreren – hvis kursisterne har proble-

mer med informationssøgning på nettet –  kan guide kursisterne igennem den første opgave,

inden kursisterne to og to giver sig i kast med den efterfølgende opgave

Løsning a: kl. 7.38, 17 minutter

Løsning b: kl. 19.01, 23 minutter

Opgave 25 Internetopgave: Find en togplan
Løsning: kl. 16.09, kl. 16.24

Opgave 27 Find verbets former
Kopier først grammatikboksen side 107 på transparent, så den kan gennemgås på overhead.

Brug en dansk-dansk ordbog. Slå et par verber op sammen, og snak om, hvad der står i ord-

bogen under „ordklasse“ og „bøjes’.

Grammatikboksene: Nutid, Datid og Verber i 3 grupper 
De tre grammatikbokse findes side 107 og side 108 til kopiering på transparent, så de kan gen-

nemgås på overhead.
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Opgave 31 Ordjagt: Find verber i datid 

Ø K Ø R T E D R
S O V G Å R G I
P L Æ S E R I N
I M O A V Å K G
S B E T A L T E
T S E R R J K D
E B O E D E Y E
R V E N T E D E

Opgave 32 Find datidsformen
var fløj sad

gik kom så

drak havde sagde

Grammatikboks: Modalverber
Grammatikboksen findes side 109 til kopiering på transparent, så den kan gennemgås på over-

head.

Opgave 40 Lyt til dialogen 
Karen: Hvad skal vi lave i dag?

Jonas: Årh, må jeg ikke komme i BonBon-Land?

Karen: Arrh, vil du gerne det? 

Jonas: Ja! Må jeg ikke nok? 

Karen: Hmm, jeg vil nu hellere på Bakken. Skal vi ikke tage på Bakken? (Der har vi ikke været i

år. Er det ikke sjovere?)

Jonas: Nej, jeg vil ikke på Bakken. (Det er ikke så sjovt).

Karen: (Nå, men) så kan vi tage i Tivoli, der er ikke så langt. Vi kan tage bussen derind.

Jonas: Jamen, jeg vil altså helst i BonBon-Land. Må jeg ikke nok?

Karen: Jo okay, men så skal vi altså køre nu.
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Test 2

Evaluering og test, se side 26 Test 2 og bedømmelsesskemaet findes side 65-72

Opgave 1 
Der gives 1/2 point for hver vej, kursisten har fundet på kortet, dvs. maks. 4 point i alt.

Opgave 2 
Er girokortet korrekt udfyldt, gives der 5 point i alt.

Opgave 3
1. Frankrig, 2. Sverige

Et korrekt svar giver 2 point, dvs. maks. 4 point i alt.

Opgave 4
1) 7.32        2) 15.44        3) 16.01        4) Nej

Et korrekt svar giver 2 point, dvs. maks. 8 point i alt.

Opgave 5
1) 7.30        2) 24 minutter

Et korrekt svar giver 2 point, dvs. maks. 4 point i alt.

Opgave 6
Skrives rodmorfemet korrekt, gives 1/2 point.

Skrives endelsen korrekt, gives 1/2 point. Dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 7
En korrekt sætning giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 8
En korrekt sætning giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 9
En korrekt sætning giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 10
En korrekt sætning giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.
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Forslag til supplerende aktiviteter til kapitel 2 

1. Tegn og gæt 
Se side 29. Eksempler på ord man kan tegne: en buschauffør, en cykellygte, et vejskilt, en kano,

en knallert, en sikkerhedssele, et tog, en færge, en lastbil, en hestevogn, en ladcykel, en taxa,

et fly, et busstoppested, en køreplan, trafik osv.

2. Verbumdomino (til repetition af verber og nutid/datid)
Findes side 93. Kursisterne spiller i små grupper. Til hver gruppe klipper læreren et ark ud i 16

brikker, som blandes og fordeles mellem kursisterne. Hver brik har to dele: en begyndelse af

en sætning til højre og en slutning til venstre. En kursist lægger nu en brik på bordet. Den

næste skal så lægge en brik, der passer til enten foran eller bagved (hvis kursisterne bliver

uenige om, hvad der passer sammen, må læreren være dommer). Hvis en kursist ikke kan

lægge en brik, går turen videre til den næste. Spillet slutter, når en kursist har lagt alle sine

brikker. Den kursist, der er først færdig, har vundet.

Hvis kursisterne synes, det er svært at spille „mod“ hinanden, kan de i stedet lægge brikker-

ne i rækkefølge i fællesskab.

3. Datids-brætspil
Findes side 94.Kursisterne spiller sammen i mindre grupper på 3 eller 4. Hver gruppe skal have

en spilleplade (evt. opfotograferet i A3 -format ), en form for brik (evt. en mønt) og en terning.

Kursisterne skiftes til at slå og rykker derefter deres brikker det antal øjne, terningen viser.

Slår en kursist fx en treer, skal vedkommende fortælle om et sted, han/hun besøgte sidste år.

Sætningen skal være korrekt (med både subjekt og verbal og korrekt datidsform). De øvrige

deltagere vurderer svaret og beslutter, om det kan accepteres (hvis kursisterne bliver uenige

om svaret, må læreren være dommer). Accepteres svaret, bliver kursisten stående, accepteres

svaret ikke, må kursisten rykke 5 felter tilbage (eller tilbage til START). Den kursist, der kom-

mer først i mål, har vundet spillet.
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Kapitel 3 Ferie og rejser

Opgave 1 Brainstorm
Her er det måske nødvendigt, at læreren går rundt og hjælper kursisterne med at kategorise-

re deres ord.

Opgave 2 Hvad passer sammen? Hvorfor?
1. vejret        2. årstider        3. ferietidspunkter        4. ferieformer 

5. steder man kan overnatte, men ikke bo permanent 

Opgave 3 Hvor lang tid har man ferie i Danmark?
Her er det hensigten, at teksten først læses ekstensivt, dvs. kursisterne skal skimme teksten,

så de kan svare på spørgsmålene. Bagefter kan man evt. læse teksten sammen på holdet og

snakke om de svære ord.

Opgave 4 Danskernes ferie
Her er det vigtigt at understrege, at der ikke er én korrekt løsning, men flere svarmuligheder.

Diskuter disse efter at have lyttet til båndet.

De fleste danskere har 5 ugers ferie hvert år, og de fleste holder 3 ugers ferie om sommeren. Der

er mange, som rejser til udlandet i deres sommerferie, fx sydpå til Spanien eller Grækenland, hvor

der er høje temperaturer og kun få regnvejrsdage.

Men der er også mange, som helst vil holde ferie i Danmark. Nogle ejer eller lejer et sommerhus,

nogle har en campingvogn, og nogle tager på cykeltur og ligger i telt.

Selvfølgelig er der også nogle, der bliver hjemme i deres ferie. Måske har de ikke lyst til at tage

væk hjemmefra, eller måske har de ingen penge.

Om vinteren har mange også en uges vinterferie. Så tager nogle på skiferie fx til Sverige, Nor-

ge eller Østrig, hvor der er bjerge og masser af sne.

Opgave 5 Læs en tabel
Her er en dansk-dansk ordbog at foretrække, og forkortelserne bør skrives på dansk.

Opgave 6 Lav charterferiens top 10-liste
Før kursisterne går i gang med at læse teksten, er det en god ide at vække deres interesse ved

at snakke om billedet og få dem til at gætte på, hvad teksten handler om.

Sørg for, at kursisterne først læser teksten ekstensivt. Forklar, at de i første omgang blot skal

skimme teksten, så de kan lave top 10-listen.

Bagefter kan man læse teksten sammen på holdet og snakke om de svære ord.

Opgave 9 Fortæl om annoncer
A/B- ark findes side 71/72 til kopiering til kursiserne.

Sproghjælpen korlæses, og øves flere gange to og to (her kan de bruge annonce 1 og 2 i opgave

8 som eksempler), inden kursisterne får udleveret A/B arkene.

For at opgaven bliver en reel informationskløft, er det vigtigt, at A og B ikke kan se hinandens

annoncer (evt. kan de sidde over for hinanden med tasker imellem sig). Læreren bør nok gå

rundt og sikre sig, at kursisterne ikke falder for fristelsen til at kigge på hinandens annoncer.
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Opgave 10 Minioplæg: Fortæl om din drømmerejse
Kursisterne kan som hjemmearbejde få til opgave at skimme aviser og finde en rejseannonce,

eller læreren kan medbringe aviser/kataloger o. lign.

Opgave 12 Lytteøvelse: Familien Rasmussens sommerferie 
Før kursisterne lytter til båndet, er det en god ide at vække deres interesse ved at snakke om

billedet og få dem til at gætte på, hvad dialogen på båndet handler om. Bagefter kan de snak-

ke om gloserne og slå ordene op i ordbogen (her skal de nok bruge deres egne ordbøger). Nu

kan de gætte videre, og snakke om, hvad de tror dialogen handler om.

Gustav: Hvor skal vi cykle hen i dag?

Ida: I dag gider jeg ikke cykle. Vi har snart cyklet hele øen rundt. Jeg vil meget hellere på stran-

den.

Gustav: Årh Ida, du er så sløv. I går cyklede far og jeg næsten 30 km, mens mor og dig bare var

inde i byen. Jeg synes vi0 skal cykle nordpå, op til havnen og fiske.

Ida: Jeg gider i hvert fald ikke fiske. Det gjorde vi i forgårs. Og vi har kun været på stranden 2

gange i hele ferien. Jeg vil ud og bade.

Gustav: Det gider jeg altså ikke. Skal vi så ikke hellere spille minigolf igen?

Ida: Nej, ikke igen, så vil jeg hellere lege her på campingpladsen med nogle af de andre børn.

Louise: Nu skal I ikke skændes, jeg synes vi skal se museet inde i byen.

Begge børn i kor: Neeej, det gider vi ikke.

Kim: Hvad med at Gustav og jeg cykler nordpå og fisker. Så kan I to tage på stranden. Og så kan

vi lave noget sammen alle fire i aften.

Alle: Okay.

Louise: Hvis I 3 smører madpakker, så rydder jeg lige op inde i teltet.

Grammatikboksen: Adjektiver 
Grammatikboksen findes side 110 til kopiering på transparent, så den kan gennemgås på over-

head.

Opgave 14 Lytteøvelse: Min favoritferie
1. Interview med Marianne

Interviewer: Har du et favoritrejsemål? 

Marianne: Ja, det er faktisk Rom. Jeg elsker den italienske kultur.

Interviewer: Hvad er det bedste ved dit favoritrejsemål?

Marianne: Jeg elsker at gå rundt i byen. Rom er en (1) gammel, virkelig (2) smuk by. Hver gang

man går rundt om et hjørne, kommer man til en ny plads med springvand og pragtfulde huse og

historiske bygninger. Det er det, der gør Rom til en helt (3) unik by.

Interviewer: Har du et godt tip, hvis man skal til Rom? 

Marianne: Man skal bo midt i centrum, hvis man skal til Rom. Om morgenen skal man sætte sig

på en fortovscafe og drikke cappuccino, mens man kigger på italienerne.

Interviewer: Hvad er vigtigt for dig, når du skal på ferie? 

Marianne: Jeg vil gerne opleve noget kulturhistorie, besøge historiske bygninger og gå på muse-

er. I det hele taget vil jeg gerne besøge steder, hvor der er mange seværdigheder. Og jeg kan godt

lide at komme tilbage til de samme steder igen og igen.

2. Interview med Morten

Interviewer: Har du et favoritrejsemål? 

Morten: Jeg har holdt ferie i Grækenland de sidste mange år.
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Interviewer: Hvad er det bedste ved dit favoritrejsemål?

Morten: Der er mange gode ting. Grækenland er et af de sidste steder i Europa, hvor det stadig er

(4) billigt. Og så er det et (5) gæstfrit land. Grækerne er så søde og rare. Det er også et meget (6)

børnevenligt land, fx kan man tage børn med på alle restauranter, de får bare lov til at løbe rundt

og lege. Og så er der nogle gode strande i Grækenland.

Interviewer: Har du et godt tip? 

Morten: Mit tip er, at man ikke køber en charterferie til Grækenland. Man skal købe en flybillet til

hovedstaden Athen og så rejse rundt i landet selv.

Interviewer: Hvad er vigtigt for dig, når du skal på ferie? 

Morten: Dejlige strande og god mad.

3. Interview med Helle

Interviewer: Har du et favoritrejsemål? 

Helle: Lige nu er det Damaskus, Syriens hovedstad. Det er en meget speciel by, der dufter af kar-

ry, kanel og kaffe. Og så er der 18 religioner samlet på et sted, det er fascinerende.

Interviewer: Hvad er det bedste ved dit favoritrejsemål?

Helle: At alt er så (7) mystisk og (8) anderledes og (9) spændende. Der er så meget, jeg ikke for-

står, fx forstår jeg ikke, at det kan tage 3 timer at købe et tæppe. Tiden er helt anderledes i Syri-

en. Man har god tid og lever i nuet.

Interviewer: Har du et godt tip? 

Helle: Tag til Damaskus, bo med de lokale, ikke i turistghettoer. Find et hotel, når du kommer frem.

Interviewer: Hvad er vigtigt for dig, når du skal på ferie? 

Helle: At opleve noget nyt og (10) spændende. Og at der ikke er for mange turister – og helst

ikke andre danskere!

4. Interview med Henrik

Interviewer: Har du et favoritrejsemål? 

Henrik: Ja, Irland. Der er (11) grønt og (12) bjergrigt, og der er søer, hvor man kan fiske. Folk er

også utrolig søde og rare. Hvis du stopper en irer og spørger om vej, snakker de med dig i mindst

10 minutter. Og så elsker jeg den irske folkemusik.

Interviewer: Hvad er det bedste ved dit favoritrejsemål?

Henrik: Naturen. Der er så (13) frodigt. Og klimaet. Jeg kan ikke lide, når det er for varmt. Det er

ikke noget for mig at ligge og svede på en strand. Jeg vil hellere gå rundt i klipperne eller fiske i

en stille sø.

Interviewer: Har du et godt tip? 

Henrik: Lej en bil og kør rundt i naturen. Bestil ikke et hotel i forvejen, men find hoteller under-

vejs.

Interviewer: Hvad er vigtigt for dig, når du skal på ferie? 

Henrik: Naturen. Og at der ikke er for mange turister. Jeg kan ikke holde ud at bo sammen med

500 tyskere og 400 fra København, så kunne jeg lige så godt gå en tur i Brugsen herhjemme. Det

er også vigtigt, at de lokale kan engelsk, så man kan snakke sammen.

Opgave 16 Dictogloss
Poul og Kirsten er kærester. De har kendt hinanden i 1 år og vil gerne ud at rejse sammen for første

gang. De har en uges ferie i oktober måned. Kirsten vil gerne til New York. Men det er for dyrt.

De snakker om at rejse sydpå, ned hvor der er varmt. De kigger på rejseannoncer i avisen. De

ser en billig flyrejse til Spanien. Den koster kun 3.100 kroner pr. person. Man skal bo på hotel med

helpension. Hotellet ligger ud til en dejlig strand. De ringer med det samme og bestiller rejsen.
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Opgave 22 Beskriv billeder
Billederne er fra: 1.Vietnam, 2. Bangladesh, 3. England, 4. Niger

Opgave 27 Find den rigtige rækkefølge 
Teksten findes side 73 til kopiering til kursisterne. Teksten klippes i stykker, og hvert par får

udleveret de 6 tekststykker samt overskriften.

Vis til sidst hele teksten på overhead. Den findes side 74.

Opgave 28 Lyt og følg ruten på kortet
Jeg synes først, I skal bruge 3 dage i (1) København. Der skal I i hvert fald tage på kanalrundfart,

det er en dejlig sejltur rundt i byen, hvor I bl.a. ser Den lille Havfrue og Amalienborg Slot. Der er

rigtig mange ting at se i København. Jeg vil foreslå, at I besøger Rosenborg Slot og Nationalmu-

seet.

Jeg synes også, I skal tage i Tivoli en aften, der er så smukt om aftenen med alle lysene. Og så

skal I se Christiania, det er faktisk blevet en af de største turistattraktioner i Danmark.

Fra København synes jeg, I skal tage en endagstur til (2) Helsingør i Nordsjælland og se Kron-

borg Slot og Helsingør by.

Bagefter synes jeg, I skal leje en bil resten af ferien. Så kan I køre en dag til (3) Møn og måske

overnatte der på et hotel. Det tager ca. 1 1/2 time at køre fra København til Møn. I skal se Møns

Klint, der berømt for sine smukke hvide kridtklipper. Jeg tror, det er Danmarks største naturse-

værdighed.

Derfra synes jeg, I skal rejse videre til (4) Fyn og bruge 2 dage der. Jeg elsker Fyn, der er så

smukt. Jeg vil foreslå, at I kører rundt på øen og ser nogle af de hyggelige byer og nyder den smuk-

ke fynske natur. Jeg synes også, I skal se H.C. Andersens Hus i Odense og besøge Egeskov Slot.

Det er et smukt slot med en dejlig park og et interessant museum med gamle biler og ambulan-

cer.

Til sidst synes jeg, I skal bruge 3 dage i Jylland.

Her skal I først køre helt op til „Toppen af Danmark”, til (5) Skagen, der er en idyllisk by omgi-

vet af hav. Området ved Skagen bliver også kaldt „Lysets land”, fordi der er et helt specielt lys.

Bagefter synes jeg, I skal besøge Den Gamle By i (6) Århus, og så kan I afslutte jeres rejse i Legol-

and, der ligger ved (7) Billund. I Billund er der også en lufthavn, og derfra kan I flyve tilbage til

London.

Opgave 31 Få informationer af hinanden
A/B ark til kopiering til kursisterne findes side 75/76. Se også opgave 24 s.21-22 her i lærervej-

ledningen.

Opgave 35 Planlæg en tur til Dankøbing
A/B ark til kopiering til kursisterne findes side 78/79. Se evt. opgave 24 s.21-22 her i lærervej-

ledningen.

Grammatikboksen: Inversion: VS-ordstilling
Findes side 111 til kopiering på transparent.

Opgave 43 Find steds- og tidsudtryk
Teksten om Bornholm findes side 74 til kopiering til kursisterne.

Bed evt. også kursisterne om at finde alle steds- og tidsudtryk i brevet fra opgave 31. Brevet

findes side 77 til kopiering til kursisterne. Snak om, hvor der er inversion og hvorfor.
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Test 3

Evaluering og test, se side 26 Test 3 og bedømmelsesskemaet findes side 82-92

Opgave 1 
1.hovedstæder, 2.byer, 3. bjerge, 4.øer, 5.søer 

Et korrekt svar giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 2 
1) transportmiddel      2) rejseannonce      3) lejrplads      4) motorvej      5) sommerferie

Et korrekt ord giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 3
1) Kina      2) med fly      3) specialrejse / eventyrlig rejse/ rundrejse      4) 9 dage / 7 nætter,

5) på (4-stjernet) hotel      6) 7.490 kr. 7) helpension.

Et korrekt svar giver 1 point, dvs. maks. 7 point i alt.

Opgave 4
1) 52 kr. 2) 28 kr. 3) 120 kr. 4) 28 kr. 5) 45 minutter

Et korrekt svar giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 5
1) ca. 20 minutter      2) 380 kr. 3) nej      4) 12 minutter

Et korrekt svar giver 1 point, dvs. maks. 4 point i alt.

Opgave 6
1) bus nr. 10      2) kl.17      3) 40 kr. 4) Pelle er gratis      5) Anders skal betale 25 kr. i entré

Et korrekt svar giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 7
En korrekt besvarelse giver 4 point.

Opgave 8
En korrekt sætning giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 9
En korrekt sætning giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.

Opgave 10
En korrekt sætning giver 1 point, dvs. maks. 5 point i alt.
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Forslag til supplerende aktiviteter til kapitel 3 

1. Kategorisering (til repetition af alfabetet og ordforråd):
Kursisterne får hver et blankt stykke papir, som de inddeler i 5 lige store kolonner + en ekstra

lille kolonne med plads til point. De skriver alle følgende 5 kategorier: lande, danske byer, mad

og drikkevarer, transportmidler (inkl. bilmærker som Fiat) og firmanavne (fx fødevarekæder

som Føtex).

Læreren siger A og fortsætter lydløst b,c,d osv., indtil en udvalgt kursist siger stop. Læreren

siger det bogstav, hun er nået til, højt, fx S, og alle kursisterne skriver et ord, der starter med S

under hver kategori. Den kursist, som først finder et ord under hver kategori, siger „stop’, og

alle stopper med at skrive.

Alle, der har fundet et land med S, læser deres ord højt. Man får 10 point, hvis man har skre-

vet et land, ingen andre har fundet på. Har flere skrevet samme land, får de kun 5 point. Bag-

efter læser alle deres ord under kategori 2 osv.

Til sidst lægger hver kursist sine point sammen og skriver det samlede pointtal ude i højre

kolonne. Legen fortsætter med, at læreren igen siger „A’, og en kursist siger „stop’. Hvis lære-

ren når til samme bogstav som tidligere, findes et nyt. Legen stopper efter fx 8 runder, og poin-

tene tælles sammen. Den kursist med det højeste pointtal har vundet.

Variation b) Kursisterne inddeles i små grupper (maks. 4 kursister i hver), og hver gruppe får

et stykke papir, som inddeles som ovenfor. Gruppen vælger en sekretær, som skriver ordene

ned. Legen er den samme som ovenfor, men her skal kursisterne blive enige om ordene.

2. Huskeleg (til repetition af ordforråd inden for temaet):

a) Vælg et billede i bogen (eller bare et der relaterer sig til temaet). Snak kort om billedet

på holdet, og giv kursisterne 30 sekunder til at huske alt. Luk bogen eller læg billedet

væk. Nu skal de to og to prøve at huske så meget fra billedet som muligt. Lad dem skri-

ve stikord. Hvilket par kan huske mest? 

b) Hver kursist finder et billede (fra bogen, en avis eller andetsteds). Ud fra billedet skriver

de hver især fire rigtige ting og to forkerte ting om billedet. Derpå viser de billedet til en

anden kursist, som får 30-60 sekunder til at huske alt. Billedet lægges væk, kursisten

læser de 6 sætninger og skal nu identificere de to forkerte sætninger.

3. Ordstillingsbrætspil (til repetition af ordstilling):
Findes side 95. Kursisterne spiller sammen i mindre grupper på 3 eller 4. Hver gruppe skal

have en spilleplade (evt. opfotograferet i A3-format ), en form for brik (evt. en mønt) og en ter-

ning.

Kursisterne skiftes til at slå og rykker derefter deres brikker det antal øjne, terningen viser.

Slår en kursist fx en etter, skal vedkommende finde fejlen i sætningen „Jeg ikke drikker kaffe“

og sige sætningen korrekt. Er kursisterne uenige eller i tvivl om svaret, må de spørge læreren.

Svarer kursisten korrekt, bliver vedkommende stående. Svares der derimod forkert, må kursi-

sten rykke 5 felter tilbage (eller tilbage til START). Den kursist, der kommer først i mål, har

vundet spillet.
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4. Fire af én slags (repetition af ordforråd):
Kopiarket side 96 kopieres og klippes ud (der skal være 4 ordkort pr. kursist).

Ordkortene blandes, og deles ud, så hver kursist får 4 tilfældige kort. Kursisterne skal nu gå

rundt og forsøge at samle et sæt: dvs. 4 ord der passer sammen. De må kun bytte lige over, dvs.

de giver ét kort og får ét, så de hele tiden har 4 kort.

Kursisterne må ikke se hinandens kort. Når en kursist har samlet et sæt, må læreren tjekke

om resultatet er korrekt. Hvis det ikke er korrekt, må kursisten prøve igen. Til sidst finder kur-

sisterne passende overskrifter til de enkelte sæt.

De 13 sæt er: 

transport til vands, tohjulede køretøjer, offentlige transportmidler, bevægelsesverber, ferieo-

vernatninger, ferier, ferieformer, danske øer, byer på Sjælland, byer i Jylland, lande, hovedstæ-

der, søer.

Ordleg (stavning og repetition af ordforråd):
Holdet deles i fire grupper. Læreren deler tavlen i fire felter og skriver et vilkårligt ord i øver-

ste venstre hjørne af hvert felt.

Kursisterne skal nu skrive 10 ord i alt (evt. først på et stykke papir). Det sidste bogstav i det

første ord (fx glas) skal være det første bogstav i det næste ord (fx skole - elefant) osv.

Den gruppe, der først bliver færdig, får 5 point. Grupperne skriver deres ord på tavlen, og orde-

ne rettes i fællesskab på holdet. De får 2 point for hvert korrekt ord og et minuspoint for hvert

ord, der er stavet forkert.
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Kopiark til kursisterne
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Til kursisterne

KAPITEL 1 OPGAVE 1

Kød og fisk Frugt og grøntsager Drikkevarer
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Til kursisterne

KAPITEL 1 OPGAVE 1

Mælkeprodukter Brød og kager Andet



KAPITEL 1 OPGAVE 12
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Til kursisterne

Spiser nu: Spiser ikke mere: Spiser mere: Spiser mindre:



KAPITEL 1 OPGAVE 24
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Til kursisterne

A

Familien Jacobsen på indkøb

Det er lørdag formiddag, og familien Jacobsen har fri. De køber ind i

. Familien er altid på jagt efter gode tilbud. De køber 4

liter sødmælk, pakker smør, en stor bakke med 30 æg og 

liter appelsinjuice på tilbud. De køber også 1/2 kilo hakket oksekød,

kartofler og 10 bananer. Børnene elsker lakridser og vingummi, så de køber

poser slik.

Der er tilbud på rødvin. Familien Jacobsen drikker meget vin, så de køber

flasker. De betaler 453 kroner i alt.

Skriv spørgsmålene her:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Til kursisterne

B

Familien Jacobsen på indkøb

Det er lørdag formiddag, og familien Jacobsen har fri. De køber ind i Brugsen.

Familien er altid på jagt efter gode tilbud. De køber liter sødmælk, 2

pakker smør, æg og 3 liter appelsinjuice

på tilbud. De køber også hakket oksekød, 2 kilo kartofler og

bananer. Børnene elsker lakridser og vingummi, så de køber 2 poser

slik.

Der er tilbud på . Familien Jacobsen drikker meget vin,

så de køber 6 flasker. De betaler kroner i alt.

Skriv spørgsmålene her:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Til kursisterne
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Til kursisterne

Navn: Ugedag:

Frugt Morgen Formiddag Frokost Eftermiddag Aftensmad Aften

Appelsin
Banan
Æble
Pære
Clementin
Grapefrugt
Nektarin, fersken
Melon
Blommer
Bær: jordbær,
kirsebær, hindbær
Vindruer
Rosiner
Nødder
Andet:

Frugter i alt:
Grønt Morgen Formiddag Frokost Eftermiddag Aftensmad Aften

Agurk
Tomat
Broccoli
Gulerod
Peberfurgter
Kål: hvid-, rød-
og blomkål
Løg
Porrer
Bønner
Ærter
Spinat
Råkost
Blandet salat/
grøn salat
Sammenkogt ret 
med grøntsager
Grøntsagsblanding
Andet:

Grøntsager i alt:
Frugt og grøntsager 
i alt:

I alt
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SPØRGESKEMA: Hvad mener du om økologi? Sæt X.

1. Økologiske varer er sundere. Holdets mening i alt:

Enig

Uenig

Ved ikke 

2. Økologiske varer er bedre for miljøet. Holdets mening i alt:

Enig

Uenig

Ved ikke 

3. Økologiske varer er bedre for dyrene. Holdets mening i alt:

Enig

Uenig

Ved ikke 

4. Økologiske varer smager bedre. Holdets mening i alt:

Enig

Uenig

Ved ikke 

5. Økologiske varer er spild af penge. Holdets mening i alt:

Enig

Uenig

Ved ikke 
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A
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B
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Til kursisterne

Opgave 1 Find et fælles ord (en kategori) for disse madvarer:

Fx lammekød – frikadelle – bøf:

1. tun – sild – torsk:

2. agurk – tomat – blomkål:

3. vandmelon – pære – jordbær:

4. rundstykker – rugbrød – boller:

5. wienerbrød – lagkage – chokoladebolle:

Opgave 2  Hvad passer sammen? 

• Skriv ordene fra kassen på linjerne nedenfor.

1. æble 

2. kaffe 

3. pose 

4. spiser 

Opgave 3  Hvilke ord passer ikke?

• Streg de 6 ord ud, som ikke passer her.

ananas ræv agurk gulerod pære penge

majs æble bønner cola ærter lim

banan kartofler hospital jordbær avokado blomst

Kød

Melon

melon skræller dåse skærer bakke te

vin jordbær bæger appelsin hakker æblejuice
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Opgave 4 Hvilket ord står der? 

1. Kød, som kommer fra en ko.

2. Man drikker det, specielt om morgenen. Det er sort.

3. Man bruger det, når man skal bage brød. Det får dejen til at hæve.

4. De er runde og røde. Man spiser dem tit i salater.

5. Det er et mælkeprodukt. Man spiser det især om morgenen. Man kan få det
med forskellige frugter i.

6. De kommer fra havet. De har mange ben.

7. Den kommer fra jorden. Den er lang og orange. Man skal skrælle den.

8. En steg man tit spiser juleaften. Kødet kommer fra en gris.

9. Man køber det hos en bager. Man kommer smør på det.

Skriv ordet her: 
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Opgave 5 Lav spørgsmål

• Skriv ordene i rigtig rækkefølge, og lav spørgsmål.

1. kaffe / Hvor / drikker / meget / om dagen / du 

2. du / Hvad / købe / skal

3. Hvor / gulerødder / mange / du / bruge / skal

4. smør / Hvor / skal / meget / bruge / du

5. du / vin / drikker / meget / om ugen / Hvor

Opgave 6 Find svarene

• Hvilket svar a – e passer til spørgsmålene 1 – 5 (i opgave 5)?

a) 4 - 5 glas

b) 2 kilo

c) 2 kopper

d) 10 bananer

e) en pakke
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Opgave 7 Skriv sætningerne færdige

1. Han spiser et kilo 

2. Jeg drikker et glas 

3. Hun køber en bakke 

4. Han køber en pose 

5. Vi køber en liter 

Opgave 8  Substantiver i ental og flertal

• Sæt substantiver efter meget og mange.

meget mange 

meget mange 

meget mange 

• Sæt meget eller mange foran substantiverne.

kartofler smør

sukker te

pølser kaffe 
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Opgave 9 Substantiver

• Understreg substantivet i hver sætning, og skriv endelsen i den rigtige kolonne.

Opgave 10 Skriv sætningerne rigtigt

1. ost / Jeg / elsker

2. ikke / Jeg / lide / kan / ost

3. altid / Nabil / spiser / til frokost / brød

4. suppe / i Thailand / Man / til morgenmad / spiser 

5. øl / aldrig / drikker / Ali

ental flertal flertal
bestemt ubestemt bestemt

Ex. Nadia køber 4 agurker.

1. Jeg elsker tomater.

2. Æblerne er gamle.

3. Mælken er gammel.

4. Rosiner smager godt.

5. Osten lugter ikke godt.

-er
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Til kursisterne

Navn: 

Dato: 

Opgave 1 5 x 1 point

Opgave 2 12 x 1/2 point

Opgave 3 6 x 1/2 point

Opgave 4 9 x 1 point

6 point

Opgave 5 5 x 1 point

Opgave 6 5 x 1 point

Opgave 7 5 x 1 point

Opgave 8 12 x 1/2 point

Opgave 9 5 x 1 point

Opgave 10 5 x 1 point

Opgave 1-10 Maksimum point i alt: 60 point
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KAPITEL 2 TEST 2

Opgave 1  Find vej på kortet

• Find vejene på kortet, og streg dem under.

Bytoften C3 Langerødvej E5

Egneborgvej B1 Rebæk Allé A1-4

Greve Allé D5-E5 Rodalvej A1

Kettegård Allé A4-C4 Strøbyvej D6

Kraks Forlag (R/031118/1) 
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Opgave 2  Udfyld et girokort 

• Du har købt en ny cykel. Du skal indbetale 1.998 kroner til: Brønshøj Cykler,
Frederikssundsvej 216, 2700 Brønshøj. Forretningens gironummer er 83751234. Udfyld
girokortet.

Opgave 3 Læs et diagram 

• Læs diagrammet, og svar på spørgsmålene:

1. I hvilket land blev der dræbt flest i trafikken i forhold til indbyggertal?

2. I hvilket land blev der dræbt færrest i forhold til indbyggertal?

0

3

6

9

12

15
Trafikdræbte pr. 100.000  indbyggere (2000)

England Norge Holland Finland Danmark Tyskland FrankrigSverige

KAPITEL 2 TEST 2
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Opgave 4  Læs en køreplan

Situation: Lis bor i Vejle lige ved siden af Vejle Trafikcenter, og hun arbejder på
Finlandsvej. Hun møder klokken 8.00 og får fri klokken 15.30. Hun kører i bus til og
fra arbejde hver dag. Læs køreplanen, og svar på spørgsmålene:

1. Hvad tid skal Lis tage bussen om morgenen? 

2. Hvad tid er Lis hjemme om eftermiddagen, hvis hun når bussen klokken 15.31?

3. Hvad tid går den næste bus, hvis hun ikke når bussen klokken 15.31? 

4. Hvad med i weekenden – kører bus nummer 14? 

KAPITEL 2 TEST 2
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Opgave 5  Læs en togplan

Situation: Per bor i Tåstrup og arbejder lige ved siden af Nørreport station.
Han møder på arbejde hver morgen klokken 8.00. Læs togplanen, og svar på spørgs-
målene:

1. Hvad tid skal Per tage toget om morgenen? 

2. Hvor lang tid tager togturen? 

KAPITEL 2 TEST 2
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Opgave 6  Verber

• Understreg verbet i hver sætning. Skriv verbets rodmorfem og endelse i de rigtige
kolonner.

Opgave 7  Tidsudtryk

• Vælg det rigtige tidsudtryk, og skriv sætningen færdig.

1. Jeg boede i Århus (for 5 måneder siden / nu)

2. Jeg rejser til USA (for et år siden / om et år)

3. Jeg kører med tog (i går / om morgenen) 

4. Jeg fløj til Berlin (klokken 12 / i morgen)

5. Jeg havde en BMW (nu / engang) 

KAPITEL 2 TEST 2

Rodmorfem Endelse i Endelse i 
nutid datid

Ex. Han ringer til Tyrkiet hver uge.

1. Han flyver altid med SAS.

2. De tager bussen hver dag.

3. Hun kørte ikke i bil i går.

4. De rejste med tog til Italien.

5. Per sejlede til Sverige i går.

-erring
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Opgave 8  Skriv verber i nutid eller datid

• Skriv verbet i den rigtige tid.

1. at komme: Jeg til Danmark for 7 måneder siden.

2. at flyve: Han til London på torsdag.

3. at have: De fri i morgen.

4. at rejse: Hun hjem klokken syv i går aftes.

5. at køre: Jeg på motorcykel, da jeg var ung.

Opgave 9  Modalverber 

• Indsæt det rigtige modalverbum (må/ skal/ kan/ vil) i sætningerne.

1. Man ikke køre på motorcykel uden at have motorcykelkørekort.

2. Man ikke køre bil, når man har drukket alkohol.

3. Janus være brandmand, når han bliver stor.

4. Janus på tre år ikke cykle, for det har han ikke lært endnu.

5. Man betale for at parkere i mange byer.

KAPITEL 2 TEST 2
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Opgave 10  Skriv en huskeliste

• Max skal på ferie til Grækenland. Der er mange ting, han skal nå, inden han skal
rejse.
Skriv en liste med alle de ting, han skal huske. Du skal sætte verberne rigtigt 
sammen med substantiverne i kassen. Husk verbum1 (modalverbum) + verbum2
(verbum i infinitiv).

Ex. at bestille.
V1 V2

1. at betale 

2. at veksle 

3. at aflevere 

4. at købe 

5. at låne 

KAPITEL 2 TEST 2

Han skal bestille en flybillet.Han skal bestille en flybillet.

penge      solcreme      et telt      en flybillet      sin nøgle til naboen      sin telefonregning
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KAPITEL 2 TEST 2 BEDØMMELSESSKEMA

Navn: 

Dato: 

Opgave 1 8 x 1/2 point

Opgave 2 5 point

Opgave 3 2 x 2 point

Opgave 4 4 x 2 point

Opgave 5 2 x 2 point

Opgave 6 10 x 1/2 point

Opgave 7 5 x 1 point

Opgave 8 5 x 1 point

Opgave 9 5 x 1 point

Opgave 10 5 x 1 point

Opgave 1-10 Maksimum point i alt: 50 point
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A

Annonce 1: Annonce 2: 

Annonce 3 Annonce 4

Destination: Destination: 

Transportmiddel: Transportmiddel: 

Ferieform: Ferieform: 

Feriens længde: Feriens længde: 

Overnatning: Overnatning: 

Pris: Pris: 

Pension: Pension: 

KAPITEL 3 OPGAVE 9
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B

Annonce 3: Annonce 4:

Annonce 1 Annonce 2

Destination: Destination: 

Transportmiddel: Transportmiddel: 

Ferieform: Ferieform: 

Feriens længde: Feriens længde: 

Overnatning: Overnatning: 

Pris: Pris: 

Pension: Pension: 

KAPITEL 3 OPGAVE 9
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Bornholm – Danmarks solskinsø

Men der er også mange feriehuse, som man kan leje for en eller flere uger.

På kun 3 timer kan man komme fra København til Bornholm. Man kører over

Øresundsbroen til Ystad i Sverige. Fra Ystad kan man sejle med hurtigfærgen på

kun 1 time og 20 minutter, eller man kan tage en af de store motorfærger, som

sejler turen på 2 timer og 30 minutter.

Der er skov, klipper, vandfald (Danmarks 2 største) og smukke søer. Der er

også mange spændende seværdigheder.

Bornholm er en lille klippeø midt i Østersøen.

Man kan også sejle fra København direkte til Bornholm, det tager 6-7 timer.

Bl.a. er der museer, gamle rundkirker og Hammershus, Nordeuropas største

borgruin fra 1200 tallet.

På øen er der mange muligheder for overnatning, fx kan man overnatte på

campingpladser, på vandrehjem eller på hotel.

Den er 587 km2, og der bor ca. 45.000 mennesker. Bornholm kaldes 

Danmarks solskinsø, fordi der er mere sol, mindre regn og en længere sommer

end i resten af Danmark pga. den lune Østersø.

På Bornholm kommer der mange turister, og øen er kendt for sine dejlige

strande og en meget smuk natur.

KAPITEL 3 OPGAVE 27
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Bornholm – Danmarks solskinsø

Bornholm er en lille klippeø midt i Østersøen. Den er 587 km2, og der bor ca. 45.000

mennesker. Bornholm kaldes Danmarks solskinsø, fordi der er mere sol, mindre regn

og en længere sommer end i resten af Danmark pga. den lune Østersø.

På Bornholm kommer der mange turister, og øen er kendt for sine dejlige strande

og en meget smuk natur. Der er skov, klipper, vandfald (Danmarks 2 største) og 

smukke søer. Der er også mange spændende seværdigheder. Bl.a. er der museer, gamle

rundkirker og Hammershus, Nordeuropas største borgruin fra 1200 tallet.

På øen er der mange muligheder for overnatning, fx kan man overnatte på 

campingpladser, på vandrehjem eller på hotel. Men der er også mange feriehuse, som

man kan leje for en eller flere uger.

På kun 3 timer kan man komme fra København til Bornholm. Man kører over

Øresundsbroen til Ystad i Sverige. Fra Ystad kan man sejle med hurtigfærgen på kun 1

time og 20 minutter, eller man kan tage en af de store motorfærger, som sejler turen

på 2 timer og 30 minutter.

Man kan også sejle fra København direkte til Bornholm, det tager 6-7 timer.

KAPITEL 3 OPGAVE 27 + TIL OPGAVE 43
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KAPITEL 3 OPGAVE 31

A

Kreta, den (1) 2003

Kære Kamilla og Jens

Vi har en dejlig ferie her på Kreta. Lige nu sidder vi på (2) 

på vores hotel og spiser morgenmad. Hotellet ligger (3) ,

og vi har en smuk udsigt over Middelhavet. Vejret er skønt, her er mindst 30

grader. Midt på dagen er det næsten for varmt at ligge på stranden.

Vi har lejet en (4) . Så vi kører rundt oppe i bjergene

og nyder øens smukke natur. Lørdag var vi oppe i en lille (5) ,

hvor ingen turister kommer. Her fandt vi en lokal restaurant, hvor vi spiste (6)

mad. På vej hjem kom vi forbi et marked, hvor

man kunne købe de dejligste souvenirs. Her købte vi en smuk skål og en lille

gave til jer. Vi glæder os til at se jer, når vi kommer hjem.

Mange hilsner Lene og Palle.

Skriv spørgsmålene her:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

H     Hvilken dato er brevet skrevet?
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B

Kreta, den 14. september 2003

Kære (1) 

Vi har en dejlig ferie her på Kreta. Lige nu sidder vi på altanen på vores hotel og

spiser (2) . Hotellet ligger ud til vandet, og vi har en smuk

udsigt over Middelhavet. Vejret er skønt, her er mindst (3) grader.

Midt på dagen er det næsten for varmt at ligge på stranden.

Vi har lejet en motorcykel. Så vi kører rundt oppe i (4) og

nyder øens smukke natur. Lørdag var vi oppe i en lille bjerglandsby, hvor ingen

turister kommer. Her fandt vi en lokal (5) , hvor vi spiste

rigtig græsk mad. På vej hjem kom vi forbi et marked, hvor man kunne købe de

dejligste (6) . Her købte vi en smuk skål og en lille gave til

jer. Vi glæder os til at se jer, når vi kommer hjem.

Mange hilsner Lene og Palle.

Skriv spørgsmålene her:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hvem er brevet skrevet til?
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Kreta, den 14. september 2003

Kære Kamilla og Jens

Vi har en dejlig ferie her på Kreta. Lige nu sidder vi på altanen på vores hotel og

spiser  morgenmad. Hotellet ligger ud til vandet, og vi har en smuk udsigt over

Middelhavet. Vejret er skønt, her er mindst 30 grader. Midt på dagen er det

næsten for varmt at ligge på stranden.

Vi har lejet en motorcykel. Så vi kører rundt oppe i bjergene og nyder øens

smukke natur. Lørdag var vi oppe i en lille bjerglandsby, hvor ingen turister kom-

mer. Her fandt vi en lokal restaurant, hvor vi spiste rigtig græsk mad. På vej hjem

kom vi forbi et marked, hvor man kunne købe de dejligste souvenirs. Her købte vi

en smuk skål og en lille gave til jer. Vi glæder os til at se jer, når vi kommer hjem.

Mange hilsner Lene og Palle.
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A BYTUR

Det er fredag d. 4 november, og du skal en tur til Dankøbing. Du ankommer med toget kl.
9.00. Du skal med det sidste tog hjem kl. 21.30. I løbet af dagen vil du gerne:

se Dankøbing kirke
på rundvisning på Dankøbing Slot 
besøge kunstmuseet
på loppemarked
se en film 
Du ringer til Dankøbings Turistkontor for at få information om seværdighedernes
åbningstider og om biografens spilletider.
Beslut dig for, hvad du vil lave og hvornår. Måske har du ikke tid til at se det hele.
Tegn ruten ind på kortet:

Kirke

Kunstmuseum

Slot
Loppemarked

Park

Sø Bio
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B BYTUR

Det er fredag d. 4. november. Du arbejder på Dankøbing Turistkontor. Dit job er at give
information om seværdigheder og underholdning i Dankøbing:

Slottet Oktober – marts kl. 9.30 – 16.00
April – september kl. 9.30 – 18.00
Rundvisning hver dag kl. 13.00.

Dankøbing kirke Hver dag kl. 14.00 – 16.00

Kunstmuseet Dagligt kl. 10 – 18
Fredag dog kun til kl. 15.

Loppemarked Fredag – lørdag kl. 11 – 17.30

Biografer:
Bio Kino „Den eneste ene“ kl. 19 og 21.15

„Gladiator“ kl. 19.30 
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Opgave 1 Skriv fællesbetegnelsen for disse ord:

Ex. Udby – Torup – Ubberup: 

1. København – London – Damaskus: 

2. Århus – New York – Hamburg: 

3. Mount Everest – Andesbjergene – Alperne: 

4. Grønland – Bornholm – Australien: 

5. Søndersø – Furesø – Esrum sø:

Opgave 2  Lav sammensatte ord

• Lav sammensatte ord. Sæt pile mellem de ord, der passer sammen.

vej ferie

transport skilt

rejse plads

lejr vej

motor annonce

sommer middel

landsbyer
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Opgave 3 Læs en annonce

• Læs annoncen, og svar på spørgsmålene:

1. Hvor går rejsen hen?

2. Hvordan kommer man dertil?

3. Hvilken slags ferie er det? 

4. Hvor længe skal man være væk?

5. Hvordan skal man bo?

6. Hvad koster rejsen?

7. Er der helpension, 1/2-pension, 1/4-pension eller ingen

pension?
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Opgave 4  Læs en prisliste for flyvebådene

• Læs prislisten, og svar på spørgsmålene:

1. Hvad koster en almindelig voksenbillet? 

2. Hvad koster en børnebillet?

3. Hvad koster en familiebillet? 

4. Hvad koster det at tage sin cykel med? 

5. Hvor lang tid tager sejlturen? 

82
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Opgave 5  Læs en prisliste for Esbjerg-Fanø færgefart

Situation: Familien Storm skal til Fanø på sommerferie. De er 2 voksne og 3 børn,
og de har deres nye campingvogn med. Det er mandag formiddag, og færgen er lige
sejlet.

1. Hvor længe skal familien vente på den næste færge? 

2. Hvor meget skal familien betale for at komme til Fanø?

3. Er det en enkeltbillet? 

4. Hvor lang tid tager sejlturen? 
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Opgave 6  Læs en brochure 

Situation: Johan og Pernille bor i Kolding sammen med deres to børn, Pelle på 15 og
Anders på 18 år. De er alle fire taget på vinterferie i København. Om lørdagen skal de
på Statens Museum for Kunst. De bor på et hotel på Vesterbro, lige ved siden af bus-
linjerne 3, 10 og 16.

1. Hvilken bus kan de tage til Statens Museum for Kunst? 

2. Hvad tid lukker museet? 

3. Hvad koster en voksenbillet?

4. Hvor meget skal Pelle betale i entré?

5. Hvor meget skal Anders betale i entré?
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Opgave 7  Ret til stort bogstav

• Læs brevet, og ret til stort bogstav.

ibiza, den 24. juli 2003 

kære inge

hvordan går det? tak fordi du vil passe katten og huset, mens vi er på ferie. vi bor

i en lille by et par kilometer uden for san jose. vejret er skønt. det meste af dagen

ligger vi på stranden og soler os eller bader i middelhavet. hav det nu godt til vi

ses igen. giv misser et stort kys fra os.

kærlig hilsen 

ib og åse

Opgave 8  Lav inversion i sætningerne med tidsudtryk

• Find subjekt (S) og verbal (V) i sætningerne.
• Streg alle tidsudtryk under.
• Skriv sætningerne om, så tidsudtrykket står først.

Ex. Allan rejser i morgen -

S V V S

1. Vi var i Sverige i går.

2. Jeg tager på skiferie hver vinter.

3. Hun skal flyve klokken 16.15.

4. Mit tog kører i morgen tidlig klokken 8.05.

5. Det regner næsten aldrig sydpå om sommeren.

I morgen rejser Allan



KAPITEL 3 TEST 3

86

Til kursisterne

Opgave 9  Lav inversion i sætningerne med stedsudtryk

• Find subjekt (S) og verbal (V) i sætningerne.
• Streg alle stedsudtryk under.
• Skriv sætningerne om, så stedsudtrykket står først.

Ex. Anja bor her -
S V V S

1. Der er meget varmt sydpå.

2. Der er mange turister i Thailand.

3. Der er mange bjerge i Peru.

4. Mit sommerhus ligger midt på Langeland.

5. Det tager kun 20 minutter at sejle til Helsingborg.

Opgave 10  Skriv sætningerne rigtigt

1. Frankrig / jeg / elsker / om sommeren 

2. ikke / jeg / lide / kan / at flyve 

3. altid / Maiken / bor / i London / på 4-stjernet hotel 

4. skal / til Thailand / vi / til jul 

5. hver dag / det / regnede / sidste juni 

Her bor Anja



KAPITEL 3 TEST 3 BEDØMMELSESSKEMA
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Til kursisterne

Navn: 

Dato: 

Opgave 1 5 x 1 point

Opgave 2 5 x 1 point

Opgave 3 7 x 1 point

Opgave 4 5 x 1 point

Opgave 5 4 x 1 point

Opgave 6 5 x 1 point

Opgave 7 4 point

Opgave 8 5 x 1 point

Opgave 9 5 x 1 point

Opgave 10 5 x 1 point

Opgave 1-10 Maksimum point i alt: 50 point



VENDEKORT
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Til kursisterne



4 AF ÉN SLAGS

Til kursisterne

banan appelsin mango

gulerod løg agurk salat

kaffe te juice sodavand

kylling kalkun and gås

oksekød lammekød svinekød hestekød

bolsjer flødeboller chokolade vingummi

lagkage småkage wienerbrød chokoladekage

tun makrel sild torsk

bolle franskbrød rugbrød flute

jordbær hindbær brombær hyldebær

pose dåse bæger bakke

yoghurt smør ost creme fraiche

øl rødvin hvidvin vodka

pizza burger shawarma hotdog

æble
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GÆT OG GRIMASSER

90

Til kursisterne

Jeg drikker 
kaffe

Jeg vasker tøj Jeg vasker op
Jeg ryger en

cigaret

Jeg spiser 
en banan

Jeg spiser 
ikke svinekød

Jeg 
skærer løg

Jeg pisker 
3 æg

Jeg vasker
hænder og

spiser

Jeg drikker et
glas vand

Jeg spiser
meget og 

bliver tyk (fed)

Jeg spiser lidt
og er tynd

Vi spiser 2
burgere

Vi køber ind
Jeg og min
mand/kone
går til fest

Jeg og min
mand/kone

gør rent

Han elsker at
lave mad

Hun hader at
støvsuge

Han drikker
ikke spiritus

(alcohol)

Hun skræller
en gulerod

Han laver 
en omelet

De kan ikke
lide ost

De spiser
kylling

De går på
restaurant

De elsker is

Hun laver 
kaffe

Han spiser 
med pinde

Hun dækker
bord

Han køber 
en pakke 
cigaretter

Hun siger:
„Tak for mad“



HVOR ER MIN PARTNER?

Til kursisterne

Vil du have en øl? Nej tak

Jeg elsker is Det gør jeg også

Jeg kan ikke lide fisk Det kan jeg heller ikke

Hvad skulle det være? En bakke jordbær

Hvor meget bliver det? 65 kr.

Jeg kan godt lide te Det kan jeg også

Tak for mad

Værsgo

Velbekomme

Tak
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HVOR ER MIN PARTNER?

92

Til kursisterne

stege pande

kaffe kop

mad pakke

kasse dame

kina kål

salat blad

fløde

tomat

skum

suppe



HVOR ER MIN PARTNER

93

Til kursisterne

sin cykel. Guang spiser 
altid ris 

til morgenmad.
Henrik drikker

kaffe om 
morgenen.

Katina 
køber ind

i Netto.
Rahima og Ali

flyttede

til Danmark for
to år siden.

Kaj og Lis 
flytter

til Tyskland
næste år.

Man kan sejle

i kano på
Gudenåen.

Man kan
flyve til Tyrkiet

på 4 timer
Katrine synes

det er nemt at
køre bil.

Lotte boede
i Ghana 

sidste år.
Jim og 

Jackie bor

i USA nu. Mange cykler i skole hver dag.
Nanna skal

besøge

sin familie i
næste uge.

De besøgte
deres familie i
England sidste

år.
Det er 

dyrt at køre 
med bus.

Næsten alle har
kørekort i 
Danmark.

Han lapper



DATIDSBRÆTSPIL
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Til kursisterne

START
15

Fortæl, hvor
du sidst var
på indkøb.

16 31 32

14 17 30 33

13 18 29 34

12 19 28 35

11 20 27 36

10 21 26 37

9 22 25 38

8

1

2

3

4

5

6

7 23 24
SLUT

DU FÅR 
ET EKSTRA

SLAG

Fortæl, hvad
du spiste til

morgenmad i
dit hjemland.

Fortæl,
hvornår du

sidst var i dit
hjemland.

Fortæl,
hvornår du
sidst var på
restaurant.

Fortæl,
hvordan du

kom i skole i
dag.

DU FÅR 
ET EKSTRA

SLAG

Fortæl,
hvornår du
sidst fløj til
udlandet.

RYK 2 
FELTER FREM

Fortæl, hvad
du spiste til
aftensmad i

går.

Fortæl,
hvornår du
sidst spiste

fastfood.

RYK 2 
FELTER FREM

Fortæl, hvad
du spiste til

morgenmad i
morges.

Fortæl,
hvornår du

sidst kørte på
cykel.

RYK 3 
FELTER FREM

Fortæl,
hvornår du

sidst var ude
og sejle.

Fortæl, hvad
du spiste til
frokost i går.

Fortæl,
hvornår du
sidst kørte
med bus.

Fortæl,
hvornår du

stod op i
morges.

RYK 5 
FELTER

TILBAGE

Fortæl, hvor
du var på ferie

sidste år.

RYK 3 
FELTER

TILBAGE

Fortæl, hvor
du sidst 

købte tøj.

Fortæl, hvad
du lavede 
i forgårs.

DU FÅR EN
EKSTRA TUR

Fortæl, hvor
du boede før
du kom til
Danmark.

Fortæl,
hvornår du

kom til 
Danmark.

Fortæl,
hvornår du

sidst besøgte
nogle venner.

Fortæl, hvad
du lavede 

sidste
weekend.

Fortæl,
hvornår du
gik i seng i

går.

Fortæl, hvad
du sidst så 

i TV.

Fortæl, om et
sted du

besøgte sidste
år

RYK 2 
FELTER

TILBAGE

Fortæl, hvor
du boede som

barn.

Fortæl, hvad
du lavede igår

aftes.

RYK 2 
FELTER FREM

Fortæl,
hvornår du
sidst havde

ferie.

Fortæl,
hvornår du

sidst så 
fjernsyn.



ORDSTILLINGSBRÆTSPIL
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Til kursisterne

START
15

I Damark der
er mange 
cyklister.

16 31 32

14 17 30 33

13 18 29 34

12 19 28 35

11 20 27 36

10 21 26 37

9 22 25 38

8

1

2

3

4

5

6

7 23 24
SLUT

DU FÅR 
ET EKSTRA

SLAG

Der mange
bjerge er i mit

hjemland.

Hvornår du
skal på ferie?

I Hillerød der
er et smukt

slot.

Hun ikke kan
lide at flyve.

DU FÅR 
ET EKSTRA

SLAG

Hvornår du
sidst fløj til
udlandet?

RYK 2 
FELTER FREM

Om
sommeren

familien tager
i sommerhus.

Jeg aldrig
spiser fast-

food.

RYK 2 
FELTER FREM

Han ikke har
kørekort.

Om vinteren
hun tager på

skiferie.

RYK 3 
FELTER FREM

Jeg ikke kan
lide at sejle.

I går jeg fløj til
Island.

Hun aldrig
kører med

tog.

I skole jeg
altid cykler.

RYK 5 
FELTER

TILBAGE

Hvor Århus
ligger?

RYK 3 
FELTER

TILBAGE

Danmark er et
monarki?

Er der mange
øer i 

Danmark.

DU FÅR EN
EKSTRA TUR

Hvor du 
kommer fra?

Hvem
hjemme hos
dig gør rent?

København 
på Sjælland

ligger.

Hvad du skal
lave i dag?

Jeg ikke
drikker kaffe.

I dag det er
godt vejr.

Hvornår du
kom til 

Danmark?

RYK 2 
FELTER

TILBAGE

Sidste år hun
var i Spanien.

Hun gerne vil
lære dansk.

RYK 2 
FELTER FREM

Ali aldrig
drikker 
alkohol.

De fleste
danskere en

uges ferie har.



4 AF ÉN SLAGS

96

Til kursisterne

skib båd kano

motorcykel knallert scooter cykel

bus tog metro sporvogn

køre flyve sejle gå

telt campingvogn vandrehjem hotel

vinterferie sommerferie påskeferie efterårsferie

charterferie skiferie cykelferie kanoferie

Rømø Bogø Bornholm Lolland

Slagelse Ringsted Roskilde Næstved

Århus Ålborg Skagen Kolding

Danmark Tunesien Irak Østrig

Arresø Esrum sø Svanesøen

færge

Bangkok RomParis Athen

Furesø
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Til overhead
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GRAMMATIK: Adverbier og SVA-ordstilling

Adverbierne: ikke/også/altid/tit/nogle gange/aldrig

Ordstilling i hovedsætninger: SVA-ordstilling

Subjekt (S) + verbal (V) + adverbium (A)

Jeg spiser ikke ost til morgenmad.
S V A

Joe spiser også rugbrød til frokost.
S V A

Han spiser altid varm mad om aftenen.
S V A

Hun drikker tit rødvin om aftenen.
S V A 

De går aldrig på restaurant.
S V A

KAPITEL 1 SIDE 11

Til overhead



KAPITEL 1 SIDE 13

100

Til overhead

Grammatik: Spørgsmål

Hv-spørgsmål

Hv-ord + verbal (V) + subjekt (S) … ?

Hvad spiser du til morgenmad?
V S

Hvad drikker du om morgenen?
V S 

Hvad drikker du om aftenen?
V S 

Ja/nej-spørgsmål

Verbal (V) + subjekt (S) …?

Drikker du kaffe om morgenen?
V S

Spiser du varm mad til frokost?
V S

Spiser du varm mad om aftenen?
V S



KAPITEL 1 SIDE 19
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Til overhead

GRAMMATIK: Substantiver

Substantiver man kan tælle:

ental (en / et) flertal

en tomat to tomater

en steg to stege

et løg to løg

Hvor mange [mɑŋŋ] tomater spiser du?

Hvor mange [mɑŋŋ] oksestege køber du?

Substantiver man ikke kan tælle:

kaffe sukker smør

vand te mel

salt vin ris

Hvor meget [mɑð] kaffe drikker du?  

Hvor meget [mɑð] smør skal du bruge?



KAPITEL 1 SIDE 25
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Til overhead

GRAMMATIK: Imperativ

Imperativ = verbets stamme. Imperativ-formen

får man, når man tager –e væk fra infinitiven:

(at) spise spis

(at) skrive skriv

(at) lave lav

(at) drikke drik

(at) snakke snak

Man bruger imperativ, når man siger, at nogen

skal gøre noget.

En sætning med imperativ har ikke noget sub-

jekt, men subjektet du / I er underforstået:

Læs opskriften = Du/I skal læse opskriften.

Lyt til båndet = Du/I skal lytte til båndet.

Snak sammen = I skal snakke sammen.

Interview hinanden = I skal interviewe hinanden.



KAPITEL 1 SIDE 47
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Til overhead

GRAMMATIK: Substantiver 

Hvad er et substantiv?

• noget levende fx en mand, et dyr 

• ting fx en bil, et hus 

• begreber / ideer fx et venskab, en ide 

Et substantiv er et n-ord eller et t-ord:

N-ORD T-ORD

en bil et hus

en kylling et æble

en omelet et løg

Et substantiv kan være ental eller flertal:

ENTAL FLERTAL

en bil mange biler

en kylling to kyllinger

et hus mange huse 

et æble ti æbler

Et substantiv kan have ubestemt eller bestemt

form:

ENTAL FLERTAL

UBESTEMT BESTEMT UBESTEMT BESTEMT

en bil bilen biler bilerne

et hus huset huse husene

et æble æblet æbler æblerne



KAPITEL 1 SIDE 50
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Til overhead

Grammatik: Substantiver i flertal 

+ (e)r + e ÷ endelse

tomater æbler sovse is

æg

agurker pølser stege løg

jordbær

appelsiner kager burgere brød

majs

bananer boller oste fisk

Ny vokal Ny vokal

gulerod gulerødder mand mænd

and ænder gås gæs

ko køer barn børn



KAPITEL 2 OPGAVE 5

105

Til overhead

Grammatik

Alle de fleste mange nogle få ingen

100 % 0 %

Alle på holdet har en cykel.

De fleste på holdet har en cykel.

Mange på holdet har en cykel.

Nogle på holdet har en cykel.

Få på holdet har en cykel.

Ingen på holdet har en cykel.



KAPITEL 2 OPGAVE 27
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Til overhead

Grammatik: Verber

Verbet i en sætning fortæller, hvad et subjekt

eller et pronomen laver eller gør.

Fx Toget kører. (Hvad gør toget?)
S V

Hun venter på bussen. (Hvad gør hun?)
S V

De sejlede til Tyskland. (Hvad gjorde de?)
S V

Er, bliver og har er også verber.

Et verbum har flere former, fx infinitiv, nutid og

datid. Hver form består af et rodmorfem (en

stamme) og en endelse.

Fx kør (= rodmorfem) + e (= endelse i infinitiv)

kør (= rodmorfem) + er (= endelse i nutid)

vent (= rodmorfem) + er (= endelse i nutid)

sejl (= rodmorfem) + ede(= endelse i datid)

kør (= rodmorfem) +te (= endelse i datid)



KAPITEL 2 SIDE 91-92
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Til overhead

GRAMMATIK: Nutid 
Man bruger nutid om 

• noget der sker nu:

fx Jeg drikker en kop te nu.

• noget der altid er:

fx Hassan kommer fra Irak.

• noget man plejer at gøre:

fx Hun kører i bil om vinteren.

GRAMMATIK: Datid 
Man bruger datid om noget, der skete i fortiden,

fx sammen med et tidsudtryk (i går, i mandags,

sidste år):

fx Michael flyttede til Danmark i 2002.

Jeg kørte ikke på arbejde i går.

Vi fløj til Tyrkiet for to år siden.



KAPITEL 2 SIDE 92
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Til overhead

GRAMMATIK:   Verber i 3 grupper

Infinitiv Nutid Datid

1) at lave laver lavede +ede

2) at køre kører kørte +te

3) De uregelmæssige

at drikke drikker drak

at flyve flyver fløj

at gå går gik

at komme kommer kom

at se ser så

at sidde sidder sad

at sige siger sagde

at sove sover sov

at stå står stod

at tage tager tog

at være er var



KAPITEL 2 SIDE 95
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Til overhead

GRAMMATIK: Modalverber 
Modalverber står tit sammen med et andet verbum. Det andet
verbum står i infinitiv. Modalverbet er verbum1 (V1). Infinitiven
er verbum2 (V2).

Må a) Man får/giver lov til noget: 

Man må godt parkere her.
S V1 V2

b) Man er nødt til at gøre noget: 

Jeg må aflyse vores aftale.
S V1 V2

Skal a) Påbud: Man skal gøre noget: 

Man skal dreje til venstre.
S V1 V2

b) Fremtid:

Jeg skal flyve i morgen.
S V1 V2

Kan a) En oplysning/mulighed:

Man kan sejle til Orø.
S V1 V2

b) Noget man har lært:

Jeg kan skøjte.
S V1 V2

Vil a) Man ønsker noget:

Jeg vil (gerne) være pilot.
S V1 V2

b) Man udtrykker en vilje:

Jeg vil ikke gå i skole.
S V1 V2



KAPITEL 3 SIDE 113
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Til overhead

GRAMMATIK: Adjektiver

Et adjektiv fortæller noget om et substantiv eller

et pronomen. Fx Jeg har en dejlig ferie.

Landet er smukt. Hun er rig.

Et adjektiv bøjes efter det ord, som det beskriver.

Der er 3 former:

Grundform: en dyr rejse

sammen med n-ord: en smuk by

T-form: et dyrt land

sammen med t-ord: et smukt sted

E-form:

1. i flertal to dyre rejser 

mange smukke byer

2. efter den / det den dyre ferie

det dejlige land

3. efter de possessive min korte ferie

pronominer mit smukke land

din dyre bil

dit pæne sommerhus

hans nye bil

hendes dejlige hjemland

osv.



KAPITEL 3 SIDE 139
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Til overhead
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Mosaik 2 er en grundbog beregnet til brug på modul 2-3 på Danskuddannelse 2 og på

modul 1-2 på Danskuddannelse 3.

Mosaik er det første taskbaserede begyndermateriale i dansk som andetsprog for

voksne.

Det overordnede mål med materialet er, at kursisterne opbygger så bred en kom-

munikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår indsigt i danske kul-

tur- og samfundsforhold.

Mosaik lægger op til, at undervisningen planlægges tematisk i forløb med kom-

munikative opgaver, de såkaldte tasks, som en ramme for en kommunikativt orien-

teret undervisning.

Mosaik 2 er inddelt i tre kapitler med temaerne: Mad og sundhed, Transport og trafik

og Ferie og rejser, dvs. gængse emner om hverdagsliv og medborgerskab. Der foregår i

forbindelse med emnearbejdet en løbende kulturudveksling med tværkulturelle

sammenligninger og debat, samtidig med at kursisterne opnår viden om det danske

samfund.

Der veksles mellem en lang række forskellige aktivitetstyper, og der er i Mosaik

lagt stor vægt på at: 

•  tilgodese alle fire færdigheder: tale, lytte, læse og skrive  •  skabe en ramme for reel

meningsfuld kommunikation  •  fremme aktiv og kreativ anvendelse af sproget  •

fremme automatisering af sproget  •  bevidstgøre kursisterne om sprogets struktur  •

sætte fokus på læreprocessen  •  sætte kursisterne i centrum

Mosaik 2 består af:

- en grundbog

- en udførlig lærervejledning bl.a. med kommentarer til opgaverne, instruktioner til

læreren, forslag til supplerende aktiviteter (bl.a. spil og lege), kopisider til kursister-

ne, forlæg til overheads samt en test og et bedømmelsesskema til hvert kapitel.

- et kassettebånd/en cd med udtaleøvelser og materiale til opgaverne.




