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Forord

Det er mig en glæde nu at kunne skrive et forord
til en dansk udgave af Lærervejledningen til
systemet Godt sagt, som jeg oprindeligt har
udviklet til norske forhold. Formålet med Godt
sagt er at lære voksne udlændinge at tale dansk
til dagligt brug. Målgruppen er i første omgang
lavt uddannede og analfabeter, som har
problemer med at lære dansk ud fra de
skriftbaserede lærebøger. Men også kursister på
højere niveauer kan få udbytte af Grundbogen,
som er en bog til selvstudium og en opslagsbog
til ordindlæring.

Godt sagt er lavet på baggrund af de
erfaringer, jeg har gjort mig gennem mange år
med undervisning af fremmed- og andetsprogede
kursister i de store klasser i folkeskolen og i
voksenundervisningen. Jeg har også lært meget
af udlændiges egne vurderinger af den
norskundervisning, de har fået på forskellige
typer kurser, for to eller ti år siden.

Vi har ingen traditioner for sprogindlæring
uden brug af skrift i Danmark og i Norge, og der
har ikke eksisteret lærebøger eller metodiske
vejledninger for systematisk opbygning af
mundtlige danskfærdigheder uden brug af
læsetekster. Nogle undervisere lægger kun lidt
vægt på den mundtlige indlæring, mens andre
arbejder meget med det mundtlige og har
udviklet deres egne solide undervisningsforløb.
Dette har ført til, at indhold og kvalitet i den
mundtlige undervisning svinger meget fra klasse
til klasse. Kursisterne får meget forskellige
færdigheder i mundtlig dansk. Det er vores håb,
at Godt sagt kan bidrage til at udjævne disse
forskelle og give den mundtlige indlæring en
større plads i danskundervisningen.

Hvis indvandrere og flygtninge skal kunne
fungere aktivt i det danske samfund og tage
ansvar for deres livssituation, må de kunne 
tale dansk. De bør ikke bo ret længe i Danmark 
uden at kunne forstå og bruge sproget. 

Det er uhensigtsmæssigt både for folk selv og for 
samfundet. Mundtlig dansk er nøglen til
integrering. Man kan klare sig udmærket i
hverdagen og i meget arbejde uden at være
særlig god til at læse og skrive dansk, men ikke
uden at kunne tale dansk. Og for at lære at tale et
nyt sprog, er det ikke nok kun at høre eller læse
det. Man må tale selv, og man må tale meget.
Men uden ord, intet sprog – for at kunne tale
meget skal man have ordene, og man må have
noget at tale om. Derfor findes Godt sagt.

Oslo, juli 2004
Ellen Hanssen

Godt sagt er som nævnt en oversættelse til dansk
af det norske system af samme navn. Der er ikke
blot tale om en oversættelse, men om en egentlig
bearbejdelse til danske forhold. Således er mange
billeder udskiftet med danske, ligesom nogle
grammatiske fænomener jo også netop er
forskellige i de to sprog og derfor må beskrives
forskelligt. Men lighederne er som i så mange
andre spørgsmål i det dansk-norske forhold
større end forskellighederne, hvilket da også er
grunden til, at vi overhovedet har valgt at
omsætte Godt sagt til danske forhold.

På ét område adskiller den danske udgave sig
dog fra den norske. Vi finder, at det i en dansk
sammenhæng er naturligt, at den deciderede
indøvelse af udtale varetages som egentlig
udtaleundervisning frem for som træning af
enkeltord. 

Vi håber, at de danske undervisere vil blive
lige så glade for Godt sagt, som de norske har
været i adskillige år!

København, juli 2004
Ruth Horak og Helle Lehrmann Madsen
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Indledning

Godt sagt er en lærebog til systematisk opbygning
af mundtlige færdigheder i dansk som
andetsprog. Undervisningsformen bygger på den
direkte, mundtlige metode og har som formål at
give fremmedsproglige voksne en god kommuni-
kativ kompetence i dansk uden at lægge vejen
rundt om skriften.

Godt sagt indeholder:
• grundbog med cd’er
• lærervejledning med sidevejledninger 

og kopiark
• 10 læsehæfter. Hæfterne har billeder og enkle 

tekster og handler om personerne i grundbogen.

Lærervejledningen består af:
• en generel del om undervisningen af lavt 

uddannede fremmedsproglige voksne og om 
den direkte, mundtlige metode i sprog-
undervisningen

• vejledning til hver side i grundbogen
• kapitlerne ”Om os” og ”Talgymnastik”
• 54 kopiark med vejledning

Godt sagt er primært rettet mod de grupper, der
defineres som DU1-kursister i ”Bekendtgørelse
om danskuddannelse til voksne udlændinge
m.fl.” (10.12.2003), kap. 1, §4. Bekendtgørelsen
lægger vægt på mundtlighed med det langsigtede
mål, at kursisterne opnår sproglige kundskaber,
der kvalificerer dem til at varetage erhvervs-
arbejde og at fungere aktivt som samfunds-
borgere. Samtidig skal undervisningen tage
udgangspunkt i den enkelte kursists forud-
sætninger og behov. 

Godt sagt dækker de sproglige og
samfundsfaglige temaer i modulerne 1 og 2 og
på DU1 i Bekendtgørelsen. Grundbogen kan
også bruges som opslagsbog, som en hjælp til
kursisterne, når de skal tale sammen i klassen
eller på egen hånd uden for skolen; da tages hele
bogen til hjælp uafhængigt af modul og sidetal. 
– Hvor lang tid, kursisterne har brug for til hver
side og ved hvert emne i bogen, vil variere alt 

efter kursets intensitet og form og kursisternes
forudsætninger.

Godt sagt kan bruges på mange måder. Hele
undervisningsforløbet er beregnet til
undervisning i mundtlighed på kurser for DU1-
kursister, og det er især velegnet til undervisning
af analfabeter. Det er en forudsætning, at
materialet er kursisternes eget. De skal kunne
tage grundbogen og cd’erne med sig hjem og
mundtligt repetere og øve videre på det, de har
lært i skolen. Grundbogen kan også bruges af
begyndere på egen hånd. Selv om kursisterne
ikke kan læse dansk, kan de pege på billederne i
bogen og spørge andre eller høre ordene på
cd’erne.

Grundbogen kan også bruges for sig selv som
ekstrabog for DU2-3-kursister. Læsefærdigheder
er ingen ulempe, når man bruger bogen, men
læsekyndige skal også lære ordene udenad, ikke
kun læse dem. Grundbogen med cd’erne egner
sig til selvstudium for udlændinge, der ikke går
på danskkursus. Dem, der kan en del dansk
allerede, kan ved hjælp af billederne lære flere
ord. Grundbogen er ordnet efter tema, og der er
en alfabetisk ordliste bag i bogen. Den er derfor
anvendelig som opslagsbog for kursisterne og for
underviseren. Med grundbogen til hjælp slipper
underviseren for at bruge tid og kræfter på
ordforklaringer, og dermed kan værdifuld
undervisningstid bruges til at øve reel sprogbrug.

Bekendtgørelsen 

I ”Bekendtgørelse om danskuddannelse til
voksne udlændinge m.fl.” (2003) står der:
”Undervisningen på de tre danskuddannelser har
som mål, at kursisterne opnår en almen dansk-
sproglig kvalificering og introduceres til kultur-
og samfundsforhold i Danmark med henblik på
at kunne varetage erhvervsarbejde og kunne
fungere aktivt som samfundsborgere.” 
(kap. 1, § 2)

DU1-kursisterne kan inddeles i to grupper:
latinske analfabeter og ”ægte” analfabeter.
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Latinske analfabeter har læse- og skrive-
færdigheder på modersmålet, men kan ikke det
latinske alfabet og kan derfor ikke læse dansk.
Modersmålslæsere med svage læse- og
skrivefærdigheder bliver ofte kaldt ”funktionelle
analfabeter”, men betegnelsen er ikke heldig, da
det ikke er funktionelt at være analfabet. ”Ægte”
analfabeter har ikke knækket læsekoden på noget
sprog og er derfor helt uden læse- og skrive-
færdigheder – det er således kun de såkaldte
”ægte” analfabeter, der med rette kan kaldes
analfabeter: En person, der har læse- og
skrivefærdigheder på et andet sprog end dansk
med et andet alfabet, er ikke analfabet. For man
knækker kun læsekoden en gang i livet, og har
man først lært at læse på et sprog kan læse-
færdighederne overføres til andre sprog og til
andre alfabeter.

Voksne sprogindlærere

Når vi skal lære et nyt sprog i et nyt samfund,
bygger vi det nye på de livserfaringer og
kundskaber, vi har fra tidligere. Livserfaringen
svarer til det antal år, vi har levet. Kundskaberne
vil variere alt efter, hvad vi har foretaget os. De
sprogkundskaber, vi har fra tidligere, vil være
afgørende for, hvor hurtigt vi kan lære det nye
sprog. Voksne mennesker har, selv om de er
analfabeter, et færdigudviklet modersmål med de
sprogfunktioner og begreber, de har haft brug for
hele livet. Det er udgangspunktet for at lære det
nye sprog.

Nye indvandreres første mål er at lære at tale
dansk og forstå det, der bliver sagt i praktiske
situationer i hverdagen. Midlerne til at nå målet
kan variere. Nogle lærer bedst ved at høre og tale
det nye sprog, andre ved at læse det. Men hvis
vejen frem til det nye sprog bliver for lang og
omstændelig, daler motivationen.

Voksne indvandrere lærer kritisk og rationelt,
ikke spontant som børn gør. Voksne kursister
forstår, hvad de har brug for at lære for at kunne
bruge sproget i det nye samfund. Motivationen for

at lære stoffet ligger derfor i lærestoffet selv. Når
man ser, at det har en brugsværdi, anstrenger man
sig meget for at lære det, og man lærer det hurtigt.
Information, man ikke forstår hensigten med,
husker man ikke. Voksne mennesker har selektiv
hukommelse.

De fleste voksne mennesker har en hektisk
hverdag. Kursister på danskkurser skal selv kunne
planlægge deres tidsforbrug og fremdrift i sprog-
indlæringsprocessen. Danskkurset skal være
afgrænset i tid. Alle kursusdeltagere skal have en
kursusplan, der siger, hvad formålet er med kurset,
undervisningsmidler, arbejdsmetoder og forventet
egenindsats, inklusive hjemmearbejde. Voksne
kursusdeltagere skal gives mulighed for at tage
ansvar for egen læring.
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Analfabeter
Ifølge UNESCO er der næsten en milliard
analfabeter i verden. Hvor mange der er i
Danmark, ved man ikke med sikkerhed, men der
er grund til at tro, det drejer sig om nogle tusind.
Gruppen er sammensat. Der er ældre, og der er
unge, flygtninge og indvandrere. Nogle har aldrig
gået i skole i hjemlandet, andre har flere års
skolegang. De har forskellig livserfaring,
forskellige kundskaber og forskellige fremtids-
muligheder i Danmark.

Mennesker, der har levet hele livet uden at
kunne læse, har etableret andre måder at få
informationer på, og de har andre strategier for
læring end voksne med læse- og skrive-
færdigheder. Mange analfabeter taler flere sprog,
men de kan ikke læse dem. De har aldrig gået i
skole eller på sprogkursus. De har tilegnet sig de
sprog, det har været praktisk eller helt nødvendigt
at kunne, ved at lytte og gentage, huske ord og
sætninger og bruge dem selv, og spørge for at 
lære mere.

UNESCO regner med, at voksne analfabeter har
brug for mindst fire års heldagsundervisning for at
opnå funktionelle læse- og skrivefærdigheder, vel
at mærke når undervisningen foregår på moders-
målet. Hvor mange år en voksen analfabet i
Danmark skal bruge for at erhverve sig de samme
færdigheder, når hele undervisningen foregår på
fremmedsproget dansk, er der ingen statistik over,
men det må nødvendigvis være meget mere end
fire år.

”Alfa og Omega”
”Alfa og Omega”-projektet er udført af en
forskergruppe ved Universitetet i Oslo. De
interviewede omkring 400 kursister på
alfabetiseringskursus. Via tolk spurgte de blandt
andet, hvad kursisterne ønskede at lære på
norskkurset. Et flertal svarede, at de ville lære at
tale norsk. De uddybede det med, at de ønskede
at kunne tale i børnenes skoler, i børnehaven, hos
lægen og i butikkerne, de ville tale med naboer, i
det hele taget lære nordmænd at kende. Et
mindretal havde det at lære at læse og skrive 
som førsteprioritet, andre havde det langt nede 
på prioriteringslisten.

”Alfa og Omega”-gruppen interviewede også
et stort antal undervisere, der underviste eller
havde undervist på alfabetiseringskurser, og
spurgte dem, hvad målet var med deres
undervisning. Et flertal, særlig blandt de uerfarne
undervisere, svarede, at alfabetisering, det at lære
kursisterne at læse og skrive, var deres
hovedopgave. Et mindretal svarede, at det
vigtigste var at lære kursisterne at tale norsk.

”Underviseren har den norske opfattelse med
sig, at voksne, der ikke kan læse, må lære det før
noget andet,” siger ”Alfa og Omega”-forskerne.
Det er en almindelig forestilling, at analfabeter
først skal lære bogstaverne og derefter det norske
sprog ved hjælp af læsebøger. Men at få
funktionelle læse- og skrivefærdigheder omfatter
meget mere end at kunne bogstaverne, og det er
en proces, der tager lang tid. ”Alfa og Omega”-
forskerne siger: ”Et af de største problemer i
diskussionen og planlægningen af kurser for
analfabeter er, at alle, som arbejder med det, har
automatiseret egne læsefærdigheder for så længe
siden og tager dem som en så selvfølgelig ting, at
de helt har glemt, hvor mange år det tog dem at
opnå de færdigheder, de har.”

”Alfa og Omega” siger videre: ”Kursisterne
kommer ofte til skolen med helt akutte og
konkrete behov for at kunne kommunikere med
norsktalende. De, der ikke har lært at læse, er
ikke vant til at bruge skrift, og det, de først og
fremmest ønsker at lære, er at kunne kom-
munikere på samme måde, som de er vant til,
nemlig gennem talesproget.” Først når dette er
opnået, kan de begynde at tænke på at lære helt
nye færdigheder som læsning og skrivning. 
”Når kursisterne og underviserne mødes med
forskellige syn på, hvad der er vigtigt at begynde
med, er der en risiko for, at ingen af parterne
lykkes med deres projekter. Underviserne
kommer ikke så langt, som de havde håbet, i
læseundervisningen, blandt andet (...) fordi under-
viserne og kursisterne oftest begynder uden
noget fælles sprog.” ”Hvis læseundervisningen
tager en stor del af tiden, får kursisterne ikke
udviklet de mundtlige færdigheder så godt, som
de havde håbet.”
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Og forskerne påpeger: ”Læsetræning vil i hvert
fald for kursister, der ikke tidligere har gået i
skole, være krævende, fordi læsning er noget helt
nyt for dem, og fordi forståelsen af forholdet
mellem tale og skrift er abstrakt og kompliceret.”
”At give kursisterne læse- og skriveundervisning
på et sprog de ikke kan, er det modsatte af at
bygge på det, de allerede kan. Det betyder i
praksis, at kursisterne skal lære noget nyt ved
hjælp af et ukendt redskab. En sådan tilnærmelse
vil også kunne føre til, at den mundtlige
indlæring bliver sinket og ikke kommer til at gå
hurtigere end læseundervisningen. Derfor skal
kursisterne vente urimelig lang tid på at lære det
mundtlige sprog, de skal bruge for at kom-
munikere uden for klasselokalet.” (Citaterne er
oversat fra norsk.)

Forskningsprojektet ”Alfabetiseringstilbudet
for voksne fremmedspråklige” mundede ud i to
bøger, 
1 ”Alfa og Omega. Om alfabetiseringstilbudet 

for voksne fra språklige minoriteter.” 
(Anne Hvenekilde m.fl., Novus forlag).

2 ”Alfabetisering – mer enn å lære bokstavene.” 
(Vigdis Alver og Vigdis Lahaug, Novus forlag).

Undervisningen

Danskundervisningen for analfabeter skal ikke
baseres på, at kursisterne skal have funktionelle
læse- og skrivefærdigheder først. Så længe skal
ingen være nødt til at vente for at lære dansk.
Undervisningen skal foregå direkte mundtligt
uden at gå omvejen omkring læsning.

Den mundtlige danskindlæring skal have første
prioritet i undervisningen af analfabeter. At lære
at tale dansk er det vigtigste. Det skal alle lære.
Analfabeter skal også lære at læse og skrive, men
bogstavindlæringen skal foregå i egne timer og
ikke samtidig med den mundtlige undervisning.
Den kan til gengæld have et hurtigere tempo,
hvis den ikke bliver blandet sammen med
bogstavindlæringen.

Kursisterne skal lære at læse tal, både for at
kunne bruge bogen og for at klare sig i sam-
fundet. De skal også kunne opfatte tallene
mundtligt og selv bruge dem. ’Talgymnastik’ i

denne bog (side 26) omfatter både mundtlige og
skriftlige taløvelser.

Egne personoplysninger, som navn, adresse,
fødselsdato og telefonnummer, skal kursisterne
lære at sige, stave, læse og skrive. Det gælder
også analfabeterne, som må lære helheden som
ordbilleder og øve detaljerne. I ’Om os’ (side 22)
øves personinformation.

Denne bog ser den mundtlige sprogindlæring
som sin vigtigste opgave. Bogens mål er at give
kursisterne mulighed for at tage fat på den
mundtlige sprogtilegnelse med det samme, uden
at forsinke processen ved først (eller samtidigt)
at skulle lære at læse og skrive.

Voksne, der ikke kan læse og skrive, er
funktionshæmmede i det danske samfund, fordi
læsefærdigheder er selvfølgelige. Analfabeter er
udelukkede fra at tilegne sig de almen-
kundskaber, de ikke fik i barndommen. Deres
muligheder for at erhverve sig mundtlige
danskfærdigheder ud over begynderniveauet er
meget begrænsede, fordi de allerfleste under-
visningstilbud og undervisningsmidler forud-
sætter gode læsefærdigheder.

Nogle gange bliver begynderbøgerne for DU2-
forløbene brugt som videregående bøger på
DU1-kurserne. Så skal DU1-kursisterne arbejde
med et enkelt og begrænset ordforråd om igen,
denne gang skriftligt, og samtidig lære en stor
mængde sprogfaglige detaljer, der forudsætter, at
de er vant til at bruge grammatik som hjælpe-
middel. Det går ofte dårligt. Bøgerne bliver
hurtigt for svære.

Når lærebøgerne er for svære, bliver
undervisningen langsom. Underviseren må bruge
det meste af tiden på at forklare stoffet og de
skriftlige opgaver. Der bliver kun lidt tid til
mundtlige, kommunikative øvelser. For mange
kursusdeltagere går danskindlæringen
unødvendigt langsomt. Med lærebøger og
metoder tilpasset kursistgruppen kan langt flere
DU1-kursister tilegne sig funktionelle mundtlige
danskfærdigheder på meget kortere tid.
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Undervisningsstoffet
Det centrale undervisningsstof skal være i en bog,
som er kursisternes. Kursisterne skal vide, hvad de
skal lære næste dag eller næste uge. De skal kunne
bladre frem i bogen og se, hvad der kommer, og de
skal kunne bladre tilbage for at repetere. De skal
kunne se, hvor langt de er nået i bogen i forhold til,
hvad de mangler. Hvis de er fraværende nogle
dage, skal de vide, hvad holdet arbejder med, mens
de er væk. Ansvar for egen læring begynder med
kursisternes oversigt over stoffet og planlægning af
deres arbejde med det.

Jo mindre skolebaggrund kursisterne har, når de
begynder på danskkurset, desto vigtigere er det, at
tiden udnyttes effektivt. De har meget nødvendig
kundskabstilegnelse foran sig for at få et
selvstændigt liv i Danmark. Folk kan lære hvad
som helst, bare de har tiden til hjælp - men DU1-
kursisterne har fra den 1.1.2004 kun tre år til
rådighed. Derfor må man hele tiden vurdere: Hvor
vigtigt er dette stof i forhold til den tid, holdet skal
bruge på at lære det? Fremmedsproglige voksne
kan – og bør – ikke gå på danskkursus i årevis.
Undervisningen skal planlægges sådan, at også
kursister, der slutter efter kort tid på kurset, har fået
tilegnet sig kundskaber og færdigheder, de kan
have praktisk nytte af.

Det, at lærere med dansk som modersmål
underviser udlændinge i dansk, er der mange
fordele ved, men der er også mange ulemper.
Meget af det, der for os er logisk og meget enkelt,
fordi vi har kunnet det hele livet, er ulogisk og
kompliceret for folk fra andre kulturer og med
andre modersmål.

Danskundervisning for fremmedsproglige
kursister adskiller sig fra anden sprogundervisning
ved, at den udføres af lærere, der ikke kan tale med
kursisterne på deres modersmål eller et hjælpe-
sprog, hvis kursisterne ikke kan engelsk på
forhånd. Målet for sprogundervisningen er
danskfærdigheder, og redskabet i undervisningen
er også dansk. Billeder er en hjælp for at nå ud
over redskabssproget.

Store mængder nyt og svært stof, ment som en
form for ’sprogbad’, kan nemt føre til ’sprog-
drukning’. Resultatet bliver kursister, der hører på
underviseren, men som selv siger mindst muligt.

Undervisningsmidler, der er alt for svære, giver
ingen læring. Kursisterne er kun lidt aktive, fordi
underviseren må forklare og hjælpe hele tiden.
Underviseren taler meget, kursisterne taler lidt. De
bliver vant til, at de bare kan gøre det,
underviseren viser dem. De laver kun lige præcis
det hjemmearbejde, de skal, men de kan ikke
bruge lærebogen til videre øvelse derhjemme uden
hjælp.

Nogle mener, at danskkurser for udlændinge
skal være kursiststyrede og baseret på individuelle
interesser og initiativer fra kursisterne. Her mener
de desværre den mundtlige undervisning, som
plejer at være uden plan og progression, for ingen
ville finde på at foreslå, at kursisterne kan begynde
med at læse side 100 i lærebogen, fordi de bedst
kan lide den side. Et hold består normalt af folk
med forskellig nationalitet, baggrund, alder,
livssituation, interesser og kundskaber. At bede
nogle kursister om at bestemme, hvad hele holdet
skal lære, er udemokratisk.

Når underviseren på et begyndertrin beder
kursisterne om at vælge undervisningsstoffet,
bliver mange kursister usikre og overvejer, om
underviseren ikke kan sit arbejde. Og det er rigtigt:
Det er underviseren, der skal formidle kundskaber
om det danske sprog og det danske samfund.
Kursisterne på det begynderniveau, der ikke ved
noget om sproget eller om samfundet, kan ikke
tilrettelægge en undervisningsplan. Og hvordan
skal de uden danskkundskaber kunne formidle
eventuelle ønsker til underviseren? Underviseren
bør vide, hvad udlændinge i Danmark har brug for
at kunne, og underviseren må sortere og planlægge
en rækkefølge for, hvordan dette bygges op ud fra
en fornuftig sproglig og tematisk progression.

Ordforråd

Ord i lærebøger vælges ud fra hensigten med
undervisningsstoffet: fonetisk, ud fra lydene,
kursisterne skal indøve (sal, sæl, sil, syl, sol),
ortografisk, ud fra hvilke bogstaver kursisterne kan
læse og skrive (far laver mad), grammatisk, ud fra
bøjningsmønstre og strukturer, der indøves (en gås
- to gæs, en hånd - to hænder, en and – to ænder),
eller kommunikativt, ud fra det kursisterne skal
bruge for at få et funktionelt mundtligt sprog.
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Det er kun i en kommunikativ metode, at ordene
er selve stoffet. I Godt sagt er grundsynet
kommunikativt. Fonetiske, ortografiske og
grammatiske hensyn er underordnet det
kommunikative. 

Ordforrådet i et sprog består af indholdsord (bil,
pige, står, taler, rød, stor) og funktionsord (og, men,
så, vel, som, hvis, måske, temmelig). Funktions-
ordene blive brugt mest. Når målet er at give
kursisterne anvendelige kommunikative færdig-
heder, må underviseren være bevidst om at lære
kursisterne den mængde småord, vi selv så nemt
glemmer, fordi vi tager dem for givet. Dansk-
undervisningen af udlændinge lægger stor vægt på
alt, der kan bøjes. Men de hyppigst forekommende
ord i sproget er med få undtagelser ubøjede og
ubøjelige. Der er ingen bøjninger at lære, kun
brugsområder og sprogfunktioner (f.eks. at hilse,
præsentere sig, forskellige former for sprogligt
initiativ, tilbagemeldinger, forklaringer og udtryk
for enighed/uenighed).

Kursisterne har sprogfunktionerne og
udtrykkene på deres eget sprog, men de har brug
for at få sat danske ord på begreberne.

Men det er også vigtigt at øve substantiver, selve
grundstammen i sproget. Substantiver er den
største ordklasse, og den udvides hele tiden. Selv
om man ikke kan meget dansk, kan et
stikordssprog baseret på substantiver fungere i en
nødsituation. Et sådant stikordssprog er bedre end
intet sprog, men hverken underviser eller kursister
må stille sig tilfredse med det. Alle nye ord skal
indøves i udtryk og sætninger.

En dansk ordbog kan indeholde 60.000
opslagsord. De færreste af os kan dem alle, men
voksne danskere forstår et flertal af dem, selv om
de fleste indgår i vores passive ordforråd. Vi har
opbygget ordforrådet på vores modersmål gennem
hele livet. I undervisningen må vi prioritere, hvilke
ord kursisterne skal bruge tid og kræfter på at lære
først, for de kan ikke lære alle.

Grammatik

Som regel er dansk grammatik til næsten ingen
hjælp for folk, der ikke har lært grammatik
tidligere. For dem vil en grammatikcentreret

danskundervisning betyde at de skal lære et nyt fag
oven i det danske sprog. Grammatikken bør
begrænses til det, kursisterne skal kunne for ikke at
blive misforstået.

Selv om grammatik ikke bør være selve
undervisningsstoffet, skal underviseren medtænke
grammatikken og lave en progression, hvor
element bygger på element i en hensigtsmæssig
rækkefølge, og hvor ord indøves i logiske grupper.
Dermed øves kursisterne i at se, at grupper af ord
har noget tilfælles, eller at de skal stå et bestemt
sted i sætningen. 

Samfundskundskab

Ifølge bekendtgørelsen skal der i undervisningen
på DU1, modul 1 og 2 arbejdes i relation til emner,
som egen person (præsentation) og familie, daglige
rutiner, måltider, indkøb og priser, fritid, transport,
bolig, skole og skolehverdagen, institutioner i
lokalsamfundet (f.eks. børneinstitutioner, skoler,
bibliotek, bank, posthus og læge/tandlæge),
hverdagens talbehandling og arbejde (tidligere
beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark).

Kursisterne undervises i dansk og på dansk. Det
vil sige, de skal lære det danske sprog, og de skal
lære om det danske samfund på dansk. Dette kan
ikke gå parallelt fra begyndelsen. Kursisterne må
først have det sproglige redskab, de skal bruge, for
at forstå undervisningen i samfundskundskab.
Forelæsninger, kursisterne ikke forstår noget af, er
spild af tid og demotiverende.

Undervisningen i samfundskundskab skal til
enhver tid ligge på kursisternes sproglige niveau.
Jo sværere informationerne er tematisk eller
sprogligt, desto større er risikoen for mis-
forståelser. Vigtige samfundsinformationer kan
ikke gives på dansk i begynderundervisningen,
men man kan heller ikke vente med dem, til
kursisterne har gode danskkundskaber. Derfor
burde al information, der er af betydning for
kursisternes livssituation i Danmark, formidles på
modersmålet via tolk.
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Den direkte, mundtlige 
metode
At tale et fremmed sprog er en færdighed, man
bliver bedre og bedre til, jo mere man øver sig.
Det er ikke nok kun at læse noder og musikteori
eller høre musik for at blive en god musiker, man
skal også spille selv. Det er ikke nok at læse et
nyt sprog, man skal også tale det. Og man bliver
ikke god til at tale et sprog ved kun at lære det
teoretisk eller høre andre bruge det. Man skal
tale selv, og man skal tale meget.

Hvis man er rimelig god til at skrive sproget,
betyder det ikke, at man kan tale det, skrivning er
en langsom og reflekteret aktivitet sammenlignet
med mundtlig sprogbrug. Hvis man bruger lige
så lang tid på at konstruere en mundtlig sætning
som en skriftlig, er samtalepartneren formentlig
gået sin vej, inden man har fået sagt sætningen.
Derfor må sproget øves mundtligt, så ord og
udtryk bliver automatiserede.

Sprog læres bedst gennem aktiv brug i
samfundet. I startfasen taler de fleste voksne
kursister kun dansk på kurset. De får ingen
naturlig sprogøvelse. Man lærer et mundtligt
sprog ved at tale det, og derfor skal kursisterne
tale så meget som muligt på kurset.
Undervisningen bør afspejle samfundet, men
holde fast ved kursets systematik.

Sprogindlæring 

Den direkte, mundtlige metode er sprogunder-
visning uden brug af skrift. Mønsteret for
sprogindlæring ved direkte, mundtlig metode og
brug af Godt sagt har fire trin: Først læres de
enkelte ord ved hjælp af billederne i bogen og et
afgrænset ordforråd. Derefter øver kursisterne
sig i at huske ordene, med modersmålet til hjælp,
og hvis de kan, læser de det. Så bruges de
nylærte ord og temastoffet i enkle dialoger med
gradvist længere og sværere sætninger, dels om
billederne i bogen, dels løsrevet fra bogen om
kursisterne selv. Til sidst bruges ordene i frie
samtaler.

Ordene på hver side i grundbogen bør øves
udenad. Underviseren siger nummeret og ordet,
og kursisterne gentager i kor efter læreren. At

læse i kor er en kendt arbejdsform i lande, hvor
skolerne har få bøger og andre hjælpemidler. Alle
kursisterne, også dem, der kan mindst dansk, og
som ikke kan læse, bør sige de nye ord og udtryk
højt cirka 10 gange i indlæringsfasen, både i
forskellige øvelser og i forskellige sammen-
hænge.

Undervisningen skal gå fra det små til det
store, fra det kendte til det ukendte, fra det enkle
til det svære, med et element ad gangen, hver ny
udfordring for sig. Sprogfærdighederne bygges
op ved, at nye ord indøves i en kendt
sætningskonstruktion med kendt information, en
ny sætningstype øves med kendte ord og kendt
information, og ny information formidles med
kendte ord og kendte sætninger.

At øve ord er nødvendigt for alle, der skal lære
et nyt sprog. Hvis man ikke har grundordforrådet
i hovedet, kommer man ikke videre med sine
mundtlige færdigheder. Det hjælper ikke noget
lige meget, hvor god man er til at læse, eller hvor
mange grammatiske bøjninger man behersker,
hvis man ikke husker de ord, man har øvet i en
given situation. Man kan ikke begynde at bladre i
en ordbog eller konstruere en skriftlig sætning,
hvis naboen siger noget på trappen, eller man
skal spørge, hvor bussen stopper.

For underviseren, der kan alle ord og
sætninger, vil den grundige øvelse af ordene ofte
føles som ”at terpe”. Kursisterne er imidlertid
tilfredse med, at underviseren giver dem en
grundig ordindlæring. De oplever det ikke som at
terpe, fordi de koncentrerer sig om nyt lærestof.
Det er først, hvis underviseren sætter den samme
spørgerunde i gang dag efter dag i ugevis med
spørgsmål og svar, som alle ved, at alle kan, at
det bliver meningsløst for kursisterne.

Den direkte, mundtlige undervisning er
lærerstyret, men ikke lærercentreret. Kursisternes
opmærksomhed skal være rettet mod
underviseren, når nyt stof introduceres, men det
er ikke underviseren, der er hovedpersonen. Det
er kursisterne, som skal tale mest, men
underviserens sprog er et nødvendigt redskab i
læringsprocessen. Kursisterne skal lære aktiv
lytning. Det er ikke nok at høre på underviseren,
de skal også høre på hinanden. I begynder-
indlæringen øves det bedst ved, at underviseren
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beder en kursist gentage det, en anden har sagt.
Uden skriftligt materiale til hjælp skal både

undervisningstimerne og lærestoffet være
struktureret for, at kursisterne får system i
sprogindlæringen. Det er især vigtigt for
kursister, der ikke tidligere har lært sprog i en
skolesituation. I forberedelsen af hver time er det
vigtigste ikke, hvad underviseren skal gøre, men
hvad kursisterne skal lære og hvilke arbejds-
metoder, der egner sig bedst til, at de netop lærer
det.

Indlæringsmetoden, som beskrives i side-
vejledningen, er først og fremmest beregnet til
voksne, der ikke er vant til sprogindlæring i en
skolesituation. På hold med skolevante kursister
kan samme metode bruges, men med højere
tempo og færre repetitioner. En metodisk
vejledning skal under ingen omstændigheder
følges slavisk. Underviseren vil altid til-
rettelægge undervisningen ud fra egne erfaringer,
egen personlighed og undervisningsstil, og ud fra
holdets forkundskaber og læringskapacitet.

Kursisterne skal fra begyndelsen blive vant til
at hjælpe hinanden. Med forskellige niveauer på
holdet skal underviseren bevidst udnytte
kundskaber og færdigheder hos dem, der kan
meget, til hjælp for dem, der kan lidt. Voksne ved
godt, at der er forskel på, hvad folk kan.
Underviseren bør bruge de kursister, der ved
mest, til at demonstrere og lade dem overtage
spørgerunderne, når mønsteret er indøvet.

Kommunikation 

Mens læse- og skriveindlæringen almindeligvis
er meget struktureret og gennemtænkt, handler
den mundtlige undervisning også om ”at lægge
bogen væk og snakke om noget hyggeligt”, det
vil sige ikke-planlagt og tilfældig småsnak. Det,
som også - fejlagtigt - bliver kaldt ”mundtlig
undervisning”, er korte svar på underviserens
spørgsmål. Det er en form for lytteforståelse,
men det er ikke aktiv kommunikation. 

Underviseren bør ikke sætte diskussioner i
gang, der kræver et ordforråd, flertallet endnu
ikke behersker. Det betyder nemlig ofte, at nogle
få kursister, der er bedre mundtligt end resten af
holdet, tager ordet. De andre sidder tavse, selv

om de også har meget, de gerne vil sige. Voksne
mennesker vil gerne tale om seriøse emner, og
følelsen af at mangle de ord, man skal bruge for
at sige sin mening, er frustrerende. 

Når målet er kommunikativt, er det
funktionelle overordnet det formelle, eller sagt på
en anden måde: Det er vigtigere, at kursisterne
oparbejder et mundtligt sprog, der fungerer til
deres behov, og som de kan bruge – og tør bruge
– når de har behov for det, også selv om de ikke
behersker alle grammatiske endelser og bøj-
ninger. At deres mundtlige sprog ikke er
hundrede procent korrekt, betyder ikke så meget,
så længe fejlene ikke er til gene for
kommunikationen. 

Underviseren må skabe samtalesituationer, der
aktiverer alle kursister, og hvor dem med få
danskfærdigheder også kan bidrage med noget
interessant. Kursisterne skal tale om aktuelle ting
i deres hverdag. De skal have mulighed for at
tale om noget, de kan eller ved noget om, og som
engagerer dem.

Nogen mennesker taler altid meget, andre er
fåmælte af natur. Sådan vil det også være på
holdet. Underviseren bør finde ud af, om en
person også taler lidt på sit modersmål, eller om
han eller hun er stille i timerne, fordi vedkom-
mende har problemer med dansk. Nogle synes
måske, det er lettere at tale dansk to og to eller i
en lille gruppe.

Udtale  

Den rigtige udtale skal øves fra begyndelsen og
øves så mange gange, at den bliver automatiseret.
Foruden udtalen af de enkelte lyde må vokal-
længde og tryk øves grundigt. Hvor meget
udtaleøvelse, kursisterne har brug for, vil variere
alt efter hvilket modersmål de har, hvilke sprog
de tidligere har lært og deres individuelle evne til
at kopiere sproglyde. Det er en fordel, hvis under-
viseren ved lidt om sproglydene på kursisternes
modersmål og kan tage kontrastive hensyn.

Det går normalt godt at udtale nye ord og
sætninger rigtigt, hvis kursisterne bliver vant til
lydbilledet, før de ser skriftbilledet. Der er behov
for mere udtaleøvelse, når udgangspunktet er
skrift. Det kan være nødvendigt med aflæring af
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skriftrigtig udtale, som f.eks. /at have/, /tager/,
/det/, udtalte stumme d’er, overtydelige endelser
m.m. Jo mere kursisterne arbejder med udtalen
også uden for skolen, desto bedre. Kursisterne
bør derfor blive vant til at øve udtale derhjemme
med cd’erne.

Underviserens sprog   

Underviseren er kursisternes sproglige forbillede.
Kursisterne skal kopiere underviserens lydlige
brug af dansk, både fonetik og prosodi.
Underviseren bør ”tale med komma, punktum og
afsnit”, så kursisterne kan høre den logiske
inddeling i sproget. Tempoet bør i begyndelsen
være langsommere end normalt, og underviseren
bør ikke bruge flere ord end nødvendigt.
Underviseren bør tænke i grammatik og struktur
og lægge sit mundtlige sprog til rette, så det
passer til det sprog, kursisterne behersker.

En underviser, der taler utydeligt, vil
sandsynligvis få kursister, som taler utydeligt.
Hvis underviseren taler overdrevent højt og med
mange grimasser og fagter, vil kursisterne
sandsynligvis også gøre det. Ofte har undervisere
overdreven tydelig udtale med tanke på, at
kursisterne skal lære at skrive de nye ord.
Resultatet kan blive, at kursisterne også taler i
oplæsningsform.

Mundtlig rettelse  

Underviseren bør rette kursisternes fejl i syntaks
og udtale ved sprogøvelserne. Det giver tryghed
at blive rettet rigtigt. Underviseren bør ikke bære
over med kursisternes udanske udtale, når den er
til gene for kommunikationen. Det er ikke nok,
at underviseren forstår, hvad kursisterne siger.
Deres sprog skal også fungere uden for klasse-
lokalet.

I frie samtaler, især når kursisterne fortæller
noget personligt, bør underviseren ikke rette
ordbrug og udtale, kun når de selv beder om
hjælp til at sætte ord på det, de vil formidle.
Indholdet er det vigtige i de frie samtaler, den
sproglige korrekthed er underordnet. Hvis
underviseren hele tiden pirker til kursisternes

sprog, vil de kvie sig ved overhovedet at sige
noget. Hvis en kursists fortælling er uforståelig
både for underviseren og for medkursisterne, bør
fortælleren prøve at forklare det en gang til. Og
med holdets hjælp finder man som regel ud af
det.

Når kursisterne prøver at bruge ord og
sætninger, der er sværere end det, de har lært, vil
der være en del fejl, men det er positivt og skal
opmuntres. Og underviseren skal give klar
besked: Det er bedre at sige noget på et lidt
forkert dansk, end slet ikke at sige noget.

Modersmålet til hjælp

Den danske ”Bekendtgørelse om dansk-
uddannelse til voksne udlændinge m.fl.” (2003)
foreslår, at der i danskundervisningen arbejdes
med ”forskelle og ligheder mellem dansk og
kursisternes sprog” (Bilag 3).

Dette er ikke så let med måske ti forskellige
modersmål på holdet. Men modersmålet er et
vigtigt hjælpemiddel i læringsprocessen, og det
bør bruges. Modersmålet er tænkesproget og
redskabssproget. Voksne mennesker lærer nye
sprog ved at oversætte fra modersmålet, og de
bruger modersmålet til hjælp, når de skal huske
nye ord. Vi forstår sprogfunktionerne, begreberne
for dem og udtrykkene, vi har brug for på vores
eget sprog, og det er det, vi er interesseret i at
lære på det nye sprog.

Kursisterne er selv ressourcen. Man bør lade
kursister med samme modersmål sidde sammen
på holdet og opfordre dem til at oversætte og
forklare for hinanden. Man bør gøre dem
bevidste om, at de samme begreber findes på
dansk og på modersmålet, selv om udtrykkene
for dem er forskellige. Det er en god hjælp for
hukommelsen at bruge modersmålet i lærings-
processen. Evnen til koncentreret og bevidst
kontrastiv selvlæring opøves på denne måde.
Men det er ikke acceptabelt, at kursisterne til
stadighed småsnakker på modersmålet. Det
kræver koncentration at lære et nyt sprog.
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Udstyr og hjælpemidler
Klasselokalet skal være indrettet så godt som
muligt til mundtlig sprogindlæring. Det bør have
godt lys og ingen støj. Der bør være god plads til
at bevæge sig på og plads til at arbejde i grupper.
Forskellige billeder og plakater på væggene kan
bidrage til aktiv sprogbrug. Klasselokalet skal
have cd-afspiller og båndoptager, og der skal
være nem adgang til tv og video og helst også
sproglaboratorium. Af andet udstyr skal der være
store og små ure, termometre, kalender,
øvelsespenge, gerne en modelldukke og alle
mulige slags genstande. Ud over grundbogen og
cd’erne skal kursisterne have en A4-mappe til
kopier, clips og bogmærke til brug i grundbogen,
skema og kursusplan og kalendersider.

Tv og video
Tv er et godt hjælpemiddel i den mundtlige
sprogindlæring. For det første kan video-
programmer bruges til at gøre kursisterne
bekendte med tv-programmer, de kan se
derhjemme. For det andet formidler de nyttig
samfundsinformation og emner til diskussion.
For det tredje giver de kursisterne mulighed for
at høre autentisk dansk sprog og lære nye ord og
udtryk.

Optag tv-avisen og reportager på video. Sluk
for lyden og fortæl indholdet med et ordforråd
kursisterne i det store hele forstår, mens de ser
billederne i fjernsynet. Spil programmet igen og
lad kursisterne fortælle. Klip med Mr. Bean og
stumfilm med Chaplin er sjove afvekslinger fra
nyhedsstoffet. Vis den samme stump flere gange.
Øv nye ord og udtryk først, og lad kursisterne
fortælle bagefter.

Computer
Godt sagt har på nuværende tidspunkt ikke noget
computerprogram, da mundtlig sprogbrug
primært bør øves i kommunikationen med
levende mennesker. Computeren kan imidlertid
være et godt hjælpemiddel i DU1-kursisternes
indlæring.

Ture 
Af og til bør man tage ud af klasselokalet for at
praktisere dansk sprog i naturlige situationer.
Bekendtgørelsen (2003) nævner ekskursioner
som ”et naturligt led i undervisningen” (Bilag 3).
Læreren kan aftale et besøg i en børnehave, på et
plejehjem, på en fabrik eller på en gård. Man kan
gå en tur i byen, i parken eller i skoven, man kan
gå på museer og udstillinger, på biblioteket og i
butikker. Men ligegyldigt, hvilken slags tur det
drejer sig om, skal den være godt planlagt.
Mange kursister mener ikke, at ture er rigtig
undervisning. De skal selv erfare, at de kan lære
meget dansk uden for klasselokalet. Kursisterne
skal være godt forberedte på, hvad der skal ske,
og på hvad de skal se og gøre. De bør få
spørgsmål, de skal besvare, gerne ved at spørge
nogen på stedet. Hvis kursisterne ikke kan læse
og skrive, bør de lære spørgsmålene udenad på
forhånd. Kursisterne skal være aktive, ikke bare
passive tilskuere og tilhørere. De skal ikke bare
”stå og glo”. Det at stå i flok på et offentligt sted,
mens læreren peger og snakker højt, synes
mange er meget pinligt.
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Om grundbogen
Grundbogen er kursisternes lærebog i den
mundtlige sprogindlæring. Grundbogen har mere
end 600 billeder og tegninger, men lidt tekst, da
den ikke primært skal bruges som læsebog.
Ordforrådet på ca. 1300 ord, som er vist på
billederne, udgør grundstammen i opbygningen
af et voksent og funktionelt dansk. Med
grundbogen og cd’erne kan læsesvage kursister
også øve dansk derhjemme.

Billederne 

For det meste er der autentiske billeder på
samfundskundskabssiderne i bogen og
konstruerede billeder på sprogindlæringssiderne.
Ordene er enten vist på separate billeder eller i
en kontekst med hele billeder. Siderne er
forskellige for at give variation, og for at det skal
være lettere at orientere sig i bogen. Men
hovedsagligt har siderne samme opsætning, så
når kursisterne først har lært, hvordan de skal
bruge billedsiderne, fungerer metoden i resten af
bogen. Tegninger er kulturafhængige og kan
nemt misforstås, derfor er tegningerne i grund-
bogen så naturalistiske som muligt med et
begrænset antal detaljer.

Tallene følger enten enkeltbillederne eller
figurerne inde i billedet. Desuden har nogle af
siderne større tal placeret i firkanter. Det er for at
markere grupper af ord eller delemner.

Nummereringen følger stort set dansk læse-
retning, fra venstre mod højre og fra toppen af
siden og nedover.

Emnerne 

Godt sagt omfatter almindelige emner for
begynderkurser i dansk for udlændinge, såsom
mad, tøj, bolig, butikker, transport, arbejde,
sundhed osv., emner der svarer til bekendt-
gørelsens hovedmomenter i samfundskundskab
for modul 1 og 2 på DU1. Derudover indeholder
bogen også nogle sider om Danmarks geografi
(landsdele, de største byer), årstider, vejr m.m.,
som bekendtgørelsen først nævner som emner på
DU 1, modul 4, men som kan være relevante for

nogle kursister allerede på et tidligere modul. De
fleste emner er præsenteret samlet, så det er nemt
at finde rundt i bogen. 

Grundbogen har fire typer emnesider, men det
er ikke afgrænsede kategorier. Eksempelvis er
der også på samtalesiderne lagt vægt på at
præsentere nyttige ord og udtryk, og ordforråds-
siderne er udformet med tanke på, at de også
skal bruges til samtaler.

1 Siderne om grundordforrådet giver elementær 
kundskab om dagliglivet, som det at kunne 
bruge tal, forstå klokken og kalenderen, penge 
og priser. På de første ti sider er dette det 
centrale, sammen med samtaleord og -udtryk. 
Derefter følger almindelige emner som mad, 
tøj, og bolig.

2 Siderne om samfundskundskab viser f.eks. 
butikker, transport, banker og posthuse, skole 
og børnehave, sundhed, arbejde, vægt og 
højde, politi og brand, danske højtider, dansk 
natur og kort.

3 Samtalesiderne handler om fritidsaktiviteter og 
hobbyer, samvær mellem mennesker, daglige 
gøremål osv. Tegningerne i bogen er beregnet 
til samtaler.

4 Grammatiksiderne viser f.eks. flertal af 
substantiver, personlige pronominer, 
possessive pronominer, modalverber, 
præpositioner og gradbøjninger af adjektiver. 
Grammatikken er fordelt på de første 60 sider 
i bogen for at undgå kompakt grammatik-
undervisning, når bogen bruges kronologisk.

Teksten 

Det er meningen, at grundbogen kun har lidt
tekst. Nogle sider har enkelte ord, andre har
sætninger. Hver billedside har som regel omkring
20 ord eller 10 sætninger, fordi kursisterne skal
lære ordene udenad.

Grundbogen har en skrifttype som den
håndskrift, DU1-kursisterne lærer. Mange
kursister plejer at bruge teksterne i lærebogen til
ekstra skriveøvelser. Skrifttyperne i grundbogen
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kan godt bruges til afskrift.
Analfabeter lærer hurtigere at læse, når de

lærer de danske ord ved hjælp af billeder og lyd.
De prøver meget hurtigt at læse ordene i bogen.
Derfor er bogstaverne gjort genkendelige. Selv
om de endnu ikke kan alle bogstaverne,
genkender de nogle og gætter resten, fordi de har
lært ordene mundtligt. Navnene på personerne i
bogen begynder med forskellige forbogstaver, så
dem, der kan læse lidt, nemmere skal kunne læse
navnene i teksterne.

Overskrifterne er korte og genkendelige
stikord om emnet på siden. Overskrifterne bliver
brugt meget i arbejdet med billedsiderne, og de
indarbejdes automatisk. Derfor er anvendelige
ord og udtryk brugt som overskrifter.
Grammatiske ord og kategoribetegnelser, der
ikke er funktionelle i kursisternes mundtlige
sprog, er i princippet ikke brugt.

Substantiverne er præsenteret i den mest
anvendelige form. På side 45 ’Kroppen’ står der
f.eks. ’hovedet’ og ’ansigtet’, men ’et øje’ og ’et
øre’. Kropsdele, vi har flere end en af, står i
ubestemt form, mens dem, vi kun har en af, står i
bestemt form. Det skyldes, at ’et hoved’ og ’et
ansigt’ er mindre anvendelige former. Når det er
mest funktionelt i indlæringsprocessen, er
substantiverne nogen gange præsenteret uden
artikel.

Det funktionelle er overordnet det formelle,
når målet er at opbygge kursisternes
kommunikative færdigheder. Grundbogen er ikke
primært en læsebog, men et hjælpemiddel i den
mundtlige danskundervisning.

Om personerne i grundbogen 

Grundbogen har nogle gennemgående personer,
det er hensigtsmæssigt, kursisterne lærer navnene
på dem. Det er selvfølgelig ikke noget mål at
kunne tale om personerne i bogen, men et
udgangspunkt for øvelse af ord og udtryk, når
kursisterne skal fortælle om sig selv. De
gennemgående personer er de to familier på side
2, slægtningene til den ene familie på side 19,
samt underviseren, Gitte, og en af kursisterne på
danskkurset side 3, Pedro. De øvrige personer i
bogen er ukendte, men de kan også gives navne

og identitet for eksempel ved, at kursisterne laver
historier om dem.

De to familier er danske, den ene af pakistansk
oprindelse. Etniske forskelligheder er ikke
betonet i Godt sagt, for det centrale i
undervisningen er den danske hverdag og det
almenmenneskelige alle må forholde sig til,
uanset baggrund. Kursisterne skal selvfølgelig
lære at fortælle om sig selv og deres baggrund,
men det er ligheder frem for forskelle, der bør
præge miljøet i klassen.

Antallet af udlændinge og danskere, kvinder
og mænd på billederne er forsøgt afstemt med
virkeligheden. Der er ikke gjort noget forsøg på
at vende traditionelle kønsrollemønstre.
Kvinderne og mændene på billederne har stort
set arbejde og interesser som de fleste i
Danmark. Godt sagt vil præsentere udlændinge
for det danske samfund, sådan som det faktisk er,
ikke sådan som det måske ideelt set burde være.

Nedenfor er der samlet en del oplysninger om
hovedpersonerne i grundbogen. De kan være
gode at bruge, hvis underviseren skal lave
fortællinger, øvelser i sproglaboratorium eller
skriftlige opgaver om personerne i bogen.

Familien Dahl:
Carsten Dahl, 40 år, arkitekt. 
Interesser: bolig og familie.

Mette Dahl, 38 år, husmor. 
Interesser: børn, hus og have.

Emma, 16 år, går i gymnasiet, er avisbud.
Interesser: edb, cykling, musik og katte. Hendes
kæreste hedder Ib, og veninden hedder Rie.

Lise, 12 år, går i 7. klasse. 
Interesser: tennis, svømning, tøj og veninder.

Jonas, 4 år, går i børnehave. 
Han kan godt lide at tegne.

Familien bor på Eventyrvej 3, 2500 Valby. 

Familien Malik:
Nasir Malik, 36 år, kørelærer. 
Interesser: bøger, biler og børn.
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Bibi Malik, 35 år, sygeplejerske. 
Interesser: sundhed, mad og håndarbejde.

Tarik, 14 år, går i 9.klasse. 
Interesser: modelbygning, mad og fodbold.

Said, 8 år, går i 3.klasse. 
Interesser: bøger, fodbold og skak.

Familien bor på Solsortevej 12, 2300 København S. 
Børnenes bedsteforældre bor i Pakistan.

Mettes bror med familie:
Ole Nielsen, 40 år, lærer, arbejder på gymnasiet.

Dorte Nielsen, 35 år, arbejder på kontor, men har
orlov nu.

Børnene er Viktor på 3 år og Anne på 6 måneder.

Mettes og Oles forældre:
Holger Nielsen, 70 år, og Kirsten Nielsen, 67 år.
De er pensionister. De kan lide at danse og rejse.

På kurset:
Lærer Gitte Hansen, 29 år, ugift, ingen børn.
Interesser: madlavning, træning, hunden ”Bravo”.

Kursist, Pedro Gonzales, 27 år, ugift, ingen børn.
Han er fra Argentina. Han har et rengøringsjob,
og han spiller guitar.

De andre kursister på holdet på side 3 er Ali fra
Iran, Amina fra Somalia, Lena fra Rusland, Dani
fra Indien og Hamid fra Irak. De er med på side
5, 9 og 11, men ikke længere fremme i bogen.
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Om sidevejledningen
Hver side i grundbogen har en vejledningsside i
Lærervejledningen. Alle vejledningssiderne har
samme opsætning, så bogen er overskuelig i det
daglige i klasselokalet. Øverst ses billedsiden i
miniformat ved siden af teksten til siden. Neden
under er der fem hovedafsnit: ’Om billedsiden’,
’Ordindlæring’, ’Sprogøvelser’, ’Tal om’ og
’Faste opgaver’. På nogle sider, hvor fagstoffet er
vigtigere end ordforrådet, hedder hovedafsnittet
’Indlæring og øvelser.’

’Om billedsiden’

Her står der lidt om emnet og hensigten med
siden, specielle detaljer i billederne og teksten,
om kopisiderne, andre billedsider og andet
materiale til hjælp.

’Ordindlæring’

Punktet ’Ordindlæring’ begynder altid med
’Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt’ og
henvisning til ’Øvelsesskema’ (se side 21). Dette
er ment som en påmindelse om, at ordforrådet
må indøves grundigt, inden kursisterne kan
begynde på sprogøvelserne eller de frie samtaler
om billederne. Her nævnes også kopiarkene og
andre hjælpemidler til indøvning og videre
øvelse, samt andre ord og sider til hjælp. ’Vis og
forklar’ udpeger ord og begreber, der ikke uden
videre er forståelige ud fra billederne og teksten,
og som derfor må have en ekstra demonstration
eller forklaring.

’Sprogøvelser’

I sprogøvelserne trænes ordforrådet i dialoger.
Når en ny sætningsstruktur og et nyt ordforråd
indøves, står der ’du spørger’. Det vil sige, at
underviseren stiller spørgsmålene, og kursisterne
koncentrerer sig kun om at svare. Derefter
overtager kursisterne spørgsmålene, ’kursisterne
spørger hinanden’. Når spørgsmålene til emnet
har en svær form, er det nok, de forstår
underviserens spørgsmål.

I første del af bogen begynder de fleste

sprogøvelser med ’hvad’-spørgsmål.
Underviseren spørger, og kursisterne svarer med
få ord eller korte sætninger. Derefter spørger
kursisterne hinanden. Spørgsmålene og svarene,
som indøves, bliver gradvist sværere. Den næste
øvelsestype er spørgsmål, der kræver svar med ja
eller nej. Videre er der spørgsmål som ’Hvilken
farve?’ og ’Hvor mange?’

Det sidste punkt i sprogøvelserne er ’Kan I
forklare?’ Her skal kursisterne med egne ord
forklare, hvad et ord eller udtryk betyder. Det er
ikke nok kun at pege på billedet i bogen.
Kursisterne skal komme med forskellige forslag,
der så kan diskuteres i klassen.

’Tal om’

Her skal de nye ord bruges i frie samtaler
omkring emnet, eller kursisterne skal bruge de
nye ord til at tale om sig selv. Afsnittet giver
forslag til så autentiske samtalesituationer i
klassen som muligt.

’Faste opgaver’

Dette punkt minder underviseren om aktiviteter,
der bør høre med til den daglige sprogtræning.
Det er verbumøvelser, personinfo og taløvelser.

’Ekstra verber’

Her er tekster fra tidligere sider i bogen omsat til
skiftevis præteritum, perfektum og futurum. Hvis
bogen bruges kronologisk, er indholdet i tekst-
erne allerede kendt, når kursisterne begynder
med øvelse af verberne. Kendt indhold er en
forudsætning for at forstå verbumøvelser af
denne type. Hver gruppe med verbumøvelser har
et tidsadverbial, der gentages i alle sætninger og
på den måde indøves. Tidsadverbialerne har en
vigtig plads i disse øvelser. Hvis kursisterne ikke
altid husker at sætte verbet i korrekt tid, bevirker
tidsadverbialet, at de alligevel bliver forstået
rigtigt. For mange vil det være en god hjælp at
forme tiden på denne måde, fordi de genkender
det fra deres modersmål.
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’Om os’ og ’Talgymnastik’

Længere bag i bogen er der lister med ordforråd
og øvelser i ’Om os’ og ’Talgymnastik’.

’Mundtligt hjemmearbejde’

Punktet er sat på som en påmindelse under ’Faste
opgaver’, fordi det er så nemt at glemme både at
høre lektien fra i går og give kursisterne nye
lektier for sidst på dagen. Kursisterne skal øve
sig derhjemme. Det er ikke nok at øve dansk et
par timer i skolen. Der er tale om mundtligt
hjemmearbejde, ord og udtryk, kursisterne skal
øve sig på at sige, ikke skrive. Hvis man i
klasser, der kan skrive, vælger at give disse
lektier som skriftlige hjemmeopgaver, skal
kursisterne alligevel sige dem – ikke læse op –
næste dag.

20



Øvelsesskema 
Start på en ny side. Giv kursisterne et halvt
minut i stilhed til at se på billederne og
koncentrere sig. De vil da se, hvilket emne de
skal i gang med, og de vil automatisk tænke ord
og begreber igennem på deres eget sprog. De
skal ikke begynde at læse teksten eller prøve på
det.

Første runde, ’LÆR ORDENE AT KENDE’:
Alle dækker teksten nederst på siden. Du siger
’nummer et’. Alle sætter fingeren på billede eller
figur nummer et. Kursisterne gentager i kor. Du
siger det næste ord, kursisterne gentager osv.
Gennemgå ordene efter hinanden, men i et
langsomt tempo så kursisterne får tid til at tænke
over ordene. Læs tydeligt og med naturlig udtale,
men lidt langsommere end du selv taler til
dagligt. Stands ikke op for at korrigere forkert
udtale eller forklare svære ord.

Anden runde, ’UDTAL ORDENE’:
Som første runde, fortsat med teksten tildækket.
Du siger nummeret og ordet eller sætningen.
Kursisterne sætter fingeren på det rigtige billede
og gentager i kor. Men nu stopper du ved ord, der
er svære at udtale, og siger dem flere gange.
Kursisterne gentager ordene, til de udtaler dem
rigtigt. Den mundtlige udtale øves uafhængigt af
skrivemåden.

Tredje runde, ’FORSTÅ ORDENE’:
De kursister, der kan læse, ser både på teksten og
på billederne. Du gennemgår det ene ord efter
det andet eller den ene sætning efter den anden,
og kursisterne gentager i kor. Du stopper op ved
ord, alle måske ikke forstår og ved ord med
lydafvigende skrivemåde og forklarer dem.
Kursister med samme modersmål oversætter og
forklarer dem for hinanden på deres respektive
sprog.

Fjerde runde, ’HUSK ORDENE’:
Kursisterne dækker teksten til igen. Du siger kun
numrene, kursisterne siger det rigtige ord eller
den rigtige sætning, sådan omtrent i kor. Lyt
efter, at alle siger noget, og at udtalen er i orden.
Så siger den ene kursist efter den anden ordene,
stadig uden at se på teksten.

Femte runde, ’ØV ORDENE’:
Kursisterne arbejder sammen to og to og hører
hinanden. Den ene siger nummeret, den anden
siger det rigtige ord. De, der kan læse, gør det,
men den, som skal høres, skal have teksten
tildækket. Du går rundt og lytter efter, at ordene
bliver udtalt rigtigt og øver lidt ekstra med dem,
der har behov for det.

De følgende runder, ’BRUG ORDENE’:
Måderne at arbejde på i de næste runder vil
variere fra tema til tema. Kursisterne skal bruge
det indlærte ordforråd i bundne øvelser, i
forskellige dialoger og egne sætninger.
Aktiviteter, der egner sig til de forskellige
temaer, står i vejledningen til hver billedside.
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’Om os’
Kursisterne skal kunne give information og svare
på spørgsmål om sig selv, og de skal vide, hvordan
de skaffer sig information om andre og fra andre.
De skal lære at spørge, og de skal forstå svarene,
de får.

’Om os’ er tredelt: ’Personinfo’, ’Samtale-
udtryk’ og ’Funktionsord’. ’Personinfo’ øves
hovedsagligt mundtligt, men kursisterne skal også
kunne læse og skrive egne personoplysninger.
’Samtaleudtryk’ er ord og udtryk, der bruges i de
daglige samtaler mellem lærer og kursister.
’Funktionsord’ er de vigtige småord, der ikke kan
afbildes, og som er svære at forklare kursisterne.
De læres bedst ud fra konkrete situationer i
klassen, fordi de er uden indhold alene.

’Om os’-listen, som godt kan gøres længere
end dette, kan bruges på flere måder: som
huskeliste i planlægningen af undervisningen, og
som tjekliste for, hvad kursisterne har lært. Det er
smart at lave en progressionsplan for dette stof, så
kursisterne får indøvet det i passende portioner,
tilpasset sprogniveau og læringstempo.

Del 1: Personinfo

Kursister, der ikke kan læse ved kursusstart, skal
primært øve alle personlige oplysninger mundtligt
og huske dem. Efterhånden som de kan læse lidt,
skal de læse og udfylde personarket K-22. Læse-
kyndige kursister får personarket ved kursusstart,
men de skal også kunne deres personlige
oplysninger udenad. I begyndelsen er det nok, at
kursisterne forstår underviserens spørgsmål og kan
svare på dem. Senere skal de lære spørgsmålene og
øve sig ved at spørge hinanden.

Information på K-22 ’Personark’:
1 Jeg hedder (Amina).
• Hvad hedder du?

2 Jeg er fra (Somalia).
• Hvor er du fra?

3 Jeg kom til Danmark i (2002).
• Hvornår kom du til Danmark?

4 Jeg har boet her i (otte måneder/et år).
• Hvor længe har du boet her?

Sætning nr. 3, som er svar på spørgsmål med
’hvornår’, skal have en bestemt tidsangivelse i
svaret, mens nr. 4, som er svar på spørgsmålet
’hvor længe’, skal have et svar, der siger noget
om en udstrækning i tid.

5 Jeg taler (somalisk) og (lidt) dansk.
• Hvad taler du?

6 Jeg bor på (Nørrebro).
• Hvor bor du?

7 Jeg bor i (Blågårdsgade 10, 2200 København N).
• Hvad er din adresse?

Lær kursisterne at bruge ’på’ om vej (”på
Solvej”) og ’i’ om gade (”i Blågårdsgade”).
Postnummeret skal siges med to tal ad gangen,
ikke som tusinder.

8 Mit telefonnummer er (35 04 18 48).
• Hvad er dit telefonnummer?

9 Jeg er (21) år.
• Hvor gammel er du?

10 Jeg er født den (15.05.81).
• Hvornår er du født?

Nybegyndere bør lære at sige deres fødselsdato
på den nemmeste måde: Femten nul fem
enogfirs. Når det er indlært, kan de sige den med
navnet på måneden og hele årstallet: Femtende
maj nitten hundrede og enogfirs. Derefter:
Femtende i femte enogfirs.

11 Jeg er (ikke) gift, og jeg har (ikke/to) børn.
• Er du gift? Har du børn?

Hvis det er aktuelt, så indøv: samlever, forlovede,
skilt, enke. Måske er spørgsmål om ’gift/ikke
gift’ og ’børn/ikke børn’ svære emner for nogle
af kursisterne. Da bør punkt 11 udelades ved
første introduktion af skemaet.
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12 Jeg går på (Københavns Sprogcenter) og
arbejder på (Café Delhi).
• Hvad laver du?

Informationen i K-23 ’Et skema’:
Kursisterne skal lære ordene i skemaet, og de
skal kunne svare mundtligt og skriftligt på
spørgsmål om disse personlige oplysninger. De
skal også lære at stave navn og adresse.

• Efternavn? Fornavn?
• Hvad er dit efternavn?
• Hvad hedder du til fornavn?
• Kan du stave det?

• Adresse? Postnummer?
• Kan du stave det?
• Hvad er dit postnummer?
• Bor du i København?

• Hjemland? Nationalitet? Modersmål?
• Hvad er dit hjemland?
• Hvilken nationalitet har du?
• Er du (pakistaner)?
• Hvad er dit modersmål?
• Taler du (urdu)?

• Sted, dato og underskrift?

Forklar, hvad kursisterne skal skrive på sted og
dato. Kursisterne skal indøve en læselig og
personlig håndskrift.

Andre spørgsmål kursisterne bør kunne svare på:
• Fødselsdato? Personnummer?
• Hvad er din fødselsdato?
• Hvad er dit personnummer?

Personnummer er ikke med i skemaerne her, men
kursisterne skal også kunne det udenad. Informer
dem om, at man ikke ukritisk skal oplyse sit
personnummer.

• Har du en bankkonto?
• Hvad er dit kontonummer?
• Har du noget ID?
• Har du dansk pas?

• Er du indvandrer?
• Er du flygtning eller asylansøger?
• Hvad hedder din mand/kone?
• Hvornår er han/hun født?

Del 2: Samtaleudtryk

Hilsner
Hej! Hej, hej! Ha’ det godt!
Tak for i dag! Vi ses i morgen!
Ja! Nej!
Værsgo! Tak!
Hvordan har du det? Tak godt, hvad med dig?
Fint. Godt. Okay. Ikke så godt. 
Hvordan går det med dig/med børnene/med din
kone?
Hvordan går det på arbejdet/i skolen?
Jo tak, det går godt.
Hils! Jeg skal hilse dig fra –.

Skoleord
Billede, nummer, side, ark, opgave.
Ord, sætning.
Spørgsmål, svar.
Rigtigt, forkert.

Begynd! Fortsæt! Stop!
Se på næste side!
Læs videre!
Sig det en gang til!
Læs lidt mere!
Er du færdig?
Det er lektier/hjemmearbejde.
For eksempel.
Vi øver. En øvelse.
Er det sådan?
Må jeg låne?

Undskyld?
Hør efter!
Ved du – ?
Hvad sagde du?
Jeg vil gerne.
Jeg kan gøre det.
Du må ikke sige det.
Jeg skal spørge.
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Hun har ret.
Han tager fejl.
Jeg er enig/uenig.
Det er sandt.
Det tror jeg.
Det synes jeg ikke. 

Skolen begynder klokken ni
Vi slutter nu.
Vi har pause.
Vi har fri i morgen.
Der er ferie i næste uge.

Det er svært.
Det er nemt.
Det ved jeg ikke.
Jeg kan ikke huske det.
Jeg forstår det ikke.
Kan du forklare det?
Kan du hjælpe mig?
Kan du fortælle mig det?
Hvad betyder – ?

Høflighedsudtryk 
Tusind tak!
Tak skal du have!
Tak for lån!
Tak for hjælpen!
Det var sødt af dig!
Hvor godt! Hvor flot!
Hvor hyggeligt!
God weekend! God ferie!
God bedring!
Stakkels dig!
Held og lykke!
Velkommen!
Til lykke med fødselsdagen!
Kondolerer. Det var trist.
Undskyld.
Ingen årsag. Det er i orden.
Vær sød at… 
Venligst.

Sygdom, fravær
Bussen er forsinket.
Jeg kommer for sent.

Jeg kommer til tiden.
Jeg har et problem.
Børnene er syge. Jeg er nødt til at gå hjem.
Må jeg få lov til at gå?
Jeg skal hente syge børn i børnehaven.
Jeg var syg i går.
Jeg var væk i går.
Jeg har det bedre i dag.
Jeg har det også dårligt i dag.
Kommer du i morgen?
Jeg kan ikke komme i morgen.
Jeg skal til lægen.

Aftaler 
Jeg vil gerne bestille en tid.
Kan jeg få en tid?
Kan du komme i morgen klokken ti?
Fredag klokken ti, passer det?
Ja, det passer fint.
Desværre, det går ikke.
Jeg kan ikke.
Det er umuligt.

Kan du komme hjem til mig i morgen aften?
Jeg skal til fest i morgen. Vil du med?
Ja tak, jeg vil gerne komme.
Tak for invitationen!

Hej, jeg hedder… må jeg tale med…?
Et øjeblik. Hæng på.
Nej desværre, han er ikke til stede.
Er der en besked?
Vil du hilse ham fra (Sara)?

Advarsler 
Pas på!
Vær forsigtig!
Hjælp!

Del 3: Funktionsord

Jeg har en bog og en blyant.
Jeg har en blyant, men ikke noget viskelæder.
Vil du have te eller kaffe?
Vi skal måske på tur i morgen.
Klokken er næsten tolv.
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Det er altid varmt i Pakistan.
Jeg laver aftensmad hver dag.
Ser du tit fjernsyn?
Jeg har været der nogle gange.
Jeg laver dansk mad af og til.
Jeg går sjældent i biografen.
Det sner aldrig i Somalia.

Det er rigtig godt!
Det er enormt godt!
Det er temmelig koldt i dag.
Du må godt låne min bog.

Han siger, at han er fra Iran.
Hun spørger, om han er fra Iran.
Når jeg kommer hjem, laver jeg lektier.
Hvis du ikke forstår det, må du spørge.
I ser i bogen, mens jeg taler.
Da bussen kom, var den helt fuld.

Jeg går i skole for at lære dansk.
Jeg går i skole, fordi jeg vil lære dansk.

Du klarer det sikkert.
Du skal nok klare det.
Du er jo i skole hver dag.
Du laver vel lektier hver dag?
Han kommer vist i morgen.

Vi er næsten færdige med bogen.
Vi har cirka ti sider tilbage.

En tøs er det samme som en pige.
Han er lige så gammel som mig.
Han går i stedet for mig.
Jeg må gå nu, ellers når jeg ikke bussen.

Det regner, men vi tager på tur alligevel.
Vi tager på tur, selv om det regner.
Han hedder egentlig Subisutaranan, men vi
kalder ham Subi.

Tid
Sidste mandag, sidste weekend, sidste sommer.
Forrige time, i forrige uge.
Næste mandag. Næste weekend. Næste sommer.
Næste time, i næste uge.

Første gang, sidste gang, næste gang.
Dag efter dag, gang efter gang.
I nogle dage.
Om nogle dage.
For nogle dage siden.
Jeg ringer til dig en dag.
Vi skal rejse til Kina engang.
Klokken er snart 12.
Før klokken ni, efter klokken ni
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’Talgymnastik’
Voksne indvandrere, der skal bo og leve i
Danmark, skal kunne læse og bruge tallene.
Bekendtgørelsen (2003) nævner da også
”Hverdagens talbehandling” som et
gennemgående emne på hele DU1 (Bilag 3). Tal
indgår i alt, hvad der har betydning for vores
hverdag. Derfor bør matematik være en fast
bestanddel af undervisningen i samfunds-
kundskab på DU1.

Alle analfabeter og svagt uddannede kan lære
tallene og bruge dem i enkle regneoperationer.
Matematik er et internationalt sprog med en
logisk opbygning uden undtagelser eller
uregelmæssige skrivemåder. Der er kun ti
forskellige symboler for tal, mens man skal
beherske mere end 60 bogstavssymboler for at
lære at læse.

Matematikkundskaberne og bevidstheden om
tal er meget varierende for DU1-kursisterne
afhængigt af, hvad de tidligere har beskæftiget
sig med. Nogle har svage talbegreber og er uden
færdigheder i matematik. Andre er gode til
hovedregning og kan læse tal, men er ikke vant
til at skrive dem. Andre igen læser og skriver tal
og kan udføre regnestykker på papiret, men de
kan ikke læse og skrive bogstaver.

Der er desværre ingen lærebøger i matematik
til denne kursistgruppe, så underviseren må
bruge materiale beregnet til andre grupper. Selv
om det skal være enkelt, må det ikke være
barnligt. Illustrationer og opgaver skal handle om
voksne menneskers virkelighed, ikke om bolde
og bamser.

DU1-kursisterne skal have taløvelser beregnet
til deres forkundskaber. Nogle har kun brug for
at få sat danske ord på det, de allerede kan, andre
skal lære talbehandling fra grunden. Så mange
som muligt af taløvelserne bør foregå mundtligt
for samtidigt at øve det danske. Kursisterne bør
læse de skriftlige opgaver højt, spørge hinanden
og diskutere svarene to og to eller i grupper.

Da behovet for matematikundervisning vil
være meget forskelligt fra hold til hold, må
underviseren selv planlægge sin undervisning.
’Talgymnastik’-listen nedenfor er en oversigt
over matematikemner, kursisterne bør lære noget

om. Mange af kopiarkene kan bruges til
taløvelse, og forslag til brug findes i
vejledningen til kopisiderne.

Tallene fra 0 til 12 

Kursisterne skal
• tælle, først mundtligt uden at læse tallene.
• regne plusstykker under 10 i hovedet.
• læse og skrive tallene. Brug side 1 

i grundbogen eller K-14 ’Tal’.

Tallene til 100 

Kursisterne skal
• tælle og læse fra talarket.
• høre og finde tilfældige tal på siden.
• læse tocifrede tal. Brug K-21 ’Telefon- 

og postnumre’.
• fortsætte talrækker, tælle mundtligt, læse 

og skrive dem. Brug K-18 ’Talrækker’.
• tælle baglæns, med og uden talarket.
• læse sidetallene i Grundbogen og hurtigt 

finde den rigtige side.
• skrive diktater med tal.
• ’taste’ telefonnumre efter diktat. 

Brug K-20 ’Telefon’.

Plus og minus 

Kursisterne skal
• regne enkle plus- og minusstykker i hovedet.
• læse og skrive plusstykker, først uden, senere 

med tierovergange (mente). Brug K-16 ’Plus’
og K-19 ’Mere plus’.

• læse og skrive minusstykker, først uden, senere 
med tierovergange (låne). Brug K-17 ’Minus’.

• regne betaling og byttepenge med priser i hele 
kroner ud.

• termometer, plus og minusgrader. 
Brug K-34 ’Vejret’.

’Plus og minus i hovedet’. Dette er koncen-
trationstræning og øvelse i hovedregning, som
kan tilpasses forskellige niveauer. Du siger f.eks.:
10 + 3 – 6 = ? Ingen må sige noget eller skrive
noget, kun række hånden op, hvis de ved, hvad
det bliver. Vent lidt, og lad så dem, der har

26



hånden i vejret, sige deres svar efter tur. Begynd
med nemme stykker og øg så sværhedsgraden
efterhånden med større tal og flere tal i hvert
stykke.

Uret 

Kursisterne skal
• læse inddelingen af uret i halve timer, kvarter 

og minutter, samt læse klokkeslættet på 
urskiven og digitalt. Brug K-27 ’Klokken til 
12’, K-28 ’Klokken til 24’ og K-31 ’En 
køreplan’. Den tomme urside K-30 ’Hvad er 
klokken?’ kan bruges til forskellige opgaver.

• regne ud, hvornår skoletimer på f.eks. 
45 minutter begynder og slutter.

• udregne tidsintervaller på urskiven og digitalt. 
Brug K-29 ‘Tid’.

• blive vant til sekunder i forhold til minutter. 
Brug et stort vækkeur med tydelig 
sekundviser. Lad kursisterne tælle sekunder, så 
de kan se, hvor langt et minut er. Lad derefter 
kursisterne gætte, hvornår der er gået et minut, 
uden at de ser på uret.

Kalenderen 

Kursisterne skal
• lære ordenstal og læse datoer på forskellige 

måder. Brug K-32 ’En kalender’ og K-33 
’Hvilken dato?’ Kursisterne skal også bruge 
ordenstal om etager og klassetrin.

• læse årstal og regne alder og fødselsår ud. 
Brug K-24 og 25 ’Alder og fødselsdag.’

• udregne tidsintervaller fremad og tilbage i 
kalenderne og sige, hvilken dato det er i 
overmorgen og om en uge, og hvilken dato det 
var i forgårs eller for en uge siden.

Penge

Kursisterne skal
• lære at regne med decimaltal.
• øve sig med øvelsespenge. Til ’I kantinen’ på 

side 14 i grundbogen: Hver kursist skal have 
nogle sedler af hver slags og en tre-fire 
stykker af hver af mønterne. Til ’I 
møbelforretningen’ på side 17 i grundbogen: 

Hver kursist skal have en bunke sedler i 
forskellige størrelser.

• lave praktiske regneopgaver med priser og 
beløb. Brug siderne med de små kort om mad, 
K-8, K-9 og K-10. Skriv priser på madvarerne, 
tal om, hvad I køber og læg beløbene sammen. 
Regn byttepengene ud, når I betaler med 
store sedler.

Mere om tal 

Kursisterne skal
• læse og skrive tal op til en million.
• lægge store tal sammen og trække store tal fra. 
• lære at tælle både i grundtal og ordenstal.

At gange og dividere

Kursisterne skal
• lave enkel hovedregning, helst ud fra samtaler 

om praktiske emner. F.eks. kan de regne ud, 
hvad tre liter mælk eller tre busbilletter koster, 
når man ved prisen på en. Eller: hvor mange 
liter mælk eller busbilletter man kan få for 
hundrede kroner.

Kursister uden skolegang fra hjemlandet bør
slippe for at gange og dividere på papiret, for de
bruger uforholdsmæssigt lang tid på at lære dette
på dansk. De bør hellere få megen øvelse i
hovedregning og brug af lommeregner.

Lommeregner

Skolen bør indkøbe meget enkle lommeregnere,
som DU1-kursisterne får eller betaler for. Det er
ikke nok at have lommeregnere til udlån på
skolen. Kursisterne skal øve sig derhjemme, og
de skal kunne bruge lommeregneren som hjælp i
hverdagen. Kursisterne bør ikke købe dem
individuelt, for hvis hele klassen har forskellige
lommeregnere, bliver undervisningen besværlig.

Kursisterne skal
• blive vant til at bruge lommeregner. 

Placeringen af tallene er anderledes end på 
telefoner eller på betalingsautomater, så det er 
smart at begynde med nemme taløvelser.
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regne plus og minus med store tal.
• regne plus og minus med decimaler.
• lære at gange og dividere knyttet til 

praktiske opgaver.
• lære at bruge memoryfunktionen.

På modul 2 bør kursisterne 

• lære overslagsregning omkring priser 
og økonomi.

• lære at holde personligt regnskab og have 
overblik over egne udgifter.

• diskutere løn: timeløn, månedsløn, årsløn.
• diskutere billetpriser, telefonpriser og husleje.
• lære nemme brøker og procenter.
• regne egen indtægt og trækprocent ud.
• lære om opsparing, lån og renter.
• lære at regne afstande ud på kort.
• lære om tidszoner og finde ud af, hvad 

klokken er i hjemlandet og andre lande 
i verden.
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Om talarket 
Talkundskab er nødvendigt for at kunne klare sig
i hverdagen og for at bruge denne bog. Også
kursister, som er analfabeter, når de begynder,
skal så tidligt som muligt lære at opfatte, læse og
selv bruge de danske tal. – Indlæringsprocessen
her er henvendt til kursister med lille talerfaring.
Øvede kursister kan gennemgå dette hurtigt. 
– Lidt talgymnastik hver dag anbefales, se
kapitlet ’Talgymnastik’ på side 26 i denne bog.

Indlæring og øvelser
• Lær kursisterne at tælle fra en til ti. – Vis
kursisterne, at du tæller til ti på fingrene. Øv så
ét tal ad gangen, som kursisterne så gentager i
kor, mens du viser antallet med fingrene. Vis
også nul, ingen fingre. – En efter en tæller
kursisterne til ti og viser antallet med fingrene. 
– Øv til alle kan det.

• Øv talrækken fra nul til ti. Peg på ting, der
er flere af i rummet, som borde, lamper,
mennesker og bøger, og lad kursisterne tælle en
efter en. – Øv mængde mellem nul og ti: Hold et
antal fingre eller blyanter op. Kursisterne skal
hurtigt kunne definere mængden og sige det
rigtige antal.

• Lær kursisterne at læse tallene fra nul til ti.
– Se på talsiden i bogen eller på kopiarket. Vis
kursisterne, at de bare skal se på den første
talrække og nul. – Du siger det ene tal efter det
andet og peger på det. Kursisterne gentager,
mens de peger i bogen, først i kor, så alene.

• Hør og find tal mellem nul og ti. – Du siger
et tilfældigt tal, og kursisterne peger på det i

bogen. – Skriv talrækken fra nul til ti på tavlen,
du siger tallene i tilfældig rækkefølge, og en
kursist peger. – De andre kursister siger tal til
den, der står ved tavlen.

• Lær kursisterne at læse og tælle fra 11 til 20.
– Kursisterne ser på den anden talrække i bogen.
Du læser det ene tal efter det andet, og
kursisterne gentager og peger i bogen. – Indøv
den rigtige udtale af –ten (f.eks. i femten): [-dn] i
stedet for [-ten]. Skrivemåden er uvæsentlig. 
– Du siger et tilfældigt tal mellem 0 og 20, og
kursisterne peger på det i bogen. – Øv talrækken:
Kursisterne tæller fra 0 til 20 uden at se i bogen.

• Lær kursisterne at læse og tælle fra 20 til 100.
– Indøv som overfor.

• Øv hele talrækken fra 0 til 100. – Hør og
find tallet: Du siger tilfældige tal mellem 0 og
100, og kursisterne peger på dem i bogen. – Øv
talrækken: Kursisterne tæller uden at se i bogen,
som stafet: En kursist starter på 0 og tæller indtil
du siger stop osv. alle kursisterne rundt, gerne
flere gange. – Øv det samme i de følgende dage.

• Kopiarkene fra K-14 til K-21 er forskellige
former for taløvelser. Se vejledningen til
kopiarkene. – Underviseren vælger, hvilke
øvelser der passer til holdets niveau nu. Hvis
underviseren synes, det er nok med tal indtil
videre, kan kopiarkene udsættes, for de kommer
senere under ’Talgymnastik’ i ’Faste opgaver’.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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Om billedsiden
To almindelige danske familier er de
gennemgående figurer i bogen. Vi kalder dem
Dahl og Malik. – I familien Dahl er der tre børn og
et fjerde på vej. Carsten er arkitekt, og Mette er
husmor. – Ægteparret Maliks to børn er født i
Danmark, forældrene er født i Pakistan. Nasir er
kørelærer, og Bibi er sygeplejerske. – I
grundbogens første udgave har der desværre
indsneget sig en fejl: I  3. spalte under ’1’ skal der
udfor 4-tallet stå: ’en datter’.

Ordindlæring 
Del et papir ud til hver kursist, gerne med navn på.
Papiret skal ligge over teksten, når nye ord
indøves, ellers er det et bogmærke. – Indøv
ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Øv navnene først,
derefter personordene kvinde, mand osv., derefter
familieordene mor, far osv. – Vis og forklar side,
billede og nummer.

Sprogøvelser
Alle skal have teksten tildækket i disse øvelser. 
• Hvad? – Du spørger: Nummer 1, hvad hedder 

hun? Kursisterne peger på 1. En kursist svarer: 
Hun hedder Mette. – Du spørger: Nummer 2, 
hvad hedder han? Svar: Han hedder Carsten. 
Kursisterne spørger hinanden to og to på 
samme måde.

• Ja/nej? – Du spørger: Er Lise en pige? Svar: Ja, 
Lise er en pige. – Du spørger: Er Jonas en pige? 
Svar: Nej, Jonas er en dreng. – Er Nasir en 
dreng? Nej, Nasir er en mand. Osv. Øv det hele 
holdet rundt, og øg tempoet gradvist.

• Hvad hedder de? – Kursisterne fortæller efter 
tur og peger i bogen eller på en overhead. 

– Billede 1: Mor hedder Mette. Far hedder Carsten.
En pige hedder Emma. En pige hedder Lise. En 
dreng hedder Jonas. – Billede 2: Mor hedder 
Bibi. Far hedder Nasir. En dreng hedder Tarik. 
En dreng hedder Said.

• Hvor gamle er de? – Du fortæller, og kursisterne 
gentager og peger i bogen: Mette er 38 år. 
Carsten er 40 år. Emma er 16 år. Lise er 12 år. 
Jonas er 4 år. – Bibi er 35 år. Nasir er 36 år. 
Tarik er 14 år. Said er 8 år. – Du spørger: Hvor 
gammel er Mette? Hvor gammel er Bibi? Osv.

• Fortæl! – Vis billedet af familien Dahl i bogen 
eller på en overhead. Du siger: Carsten og Mette 
er gift. De er mand og kone. De har tre børn. De 
har to døtre og en søn. Mette og Carsten er 
forældre. – Kursisterne gentager historien 
sætning for sætning. Kursister med samme 
modersmål oversætter og forklarer det for 
hinanden. – Se på billedet af familien Malik. De 
siger: Nasir og Bibi er gift. De er mand og kone. 
De har to børn. De har to sønner. Bibi og Nasir 
er forældre. – Kursisterne gentager sætning efter 
sætning. Derefter fortæller de begge historier 
sammenhængende.

Tal om 
Fortæl kursisterne om dig selv og din familie. Brug
det ordforråd kursisterne nu har lært. – Bed
kursisterne om at fortælle om sig selv og deres
familier. Spørg dem om navn og alder, om antal af
børn i familien, om det er piger eller drenge, om
børnenes navne og alder osv. – Kursisterne spørger
hinanden.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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2 Familie

1. Mette
2. Carsten 
3. Emma
4. Lise
5. Jonas

1. en kvinde
2. en mand
3. en pige
4. en pige
5. en dreng

1. en mor
2. en far
3. en datter
4. en datter
5. en søn

6. Bibi
7. Nasir 
8. Tarik
9. Said



Om billedsiden 
Ord for skoleting og inventar kan med fordel
øves konkret i klasselokalet. Men kursisterne
skal også kunne sætte ord på billederne i bogen,
for det er bogen, de har derhjemme, når de øver.
– Underviseren, Gitte, møder vi igen senere i
bogen, også Pedro fra Argentina, her i stribet
skjorte. De andre kursister er fra venstre, Ali fra
Iran, Amina fra Somalia, Lena fra Rusland,
Hamid fra Irak og Dani fra Indien.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. Brug både billederne
i bogen og tingene i klasseværelset til øvelserne.
– Vis og forklar en kuglepen og en blyant, en
stol.

Sprogøvelser
Alle skal have teksten tildækket i disse øvelser. 
• Hvad? – Du spørger: Nummer 1, hvad er det?

Svar: Det er en lærer. – Du spørger: Nummer
2, hvad er det? Osv. Øv det hele holdet rundt. 
– Kursisterne peger i bogen og på tingene i
lokalet og spørger hinanden to og to: Hvad er
det? 

• Ja/nej? – Du spørger og peger: Er det en bog?
Svar: Ja, det er en bog. Osv. – Du spørger og
peger forkert: Er det et skab? Svar: Nej, det er
ikke et skab, det er et bord. Osv. Øv det hele
holdet rundt. – Kursisterne spørger hinanden.

• Hvad hedder de? – Øv navnene på personerne
på billedet (se ovenover). – Du peger i bogen og
spørger: Hvad hedder han? Svar: Han hedder

Pedro. Osv. – Kursisterne spørger hinanden om
personerne i bogen og på deres eget hold.

• Hvor er de fra? – Øv personernes hjemlande.
– Du spørger: Hvor er Hamid fra? Svar: Han
er fra Irak. Osv. – Kursisterne spørger
hinanden om personerne i bogen og på deres
hold: Hvor kommer du fra? Hvor er Abdul fra?

• Ja/nej? – Du spørger: Er Pedro fra Argentina?
Svar: Ja, han er fra Argentina. – Du spørger:
Er Lena fra Indien? Svar: Nej, hun er ikke fra
Indien, hun er fra Rusland. Osv. – Spørg på
samme måde til kursisterne selv.

• Fortæl! – Se på underviseren på billedet. Du
fortæller, og kursisterne gentager: Gitte er fra
Danmark. Hun er 29 år. Hun er ikke gift, og
hun har ikke børn. – Se på Pedro på billedet.
Du fortæller, og kursisterne gentager: Pedro er
fra Argentina. Han er 27 år. Han er ikke gift,
og han har ikke børn. – Kursisterne fortæller
begge historierne sammenhængende.

Tal om
Du og kursisterne spørger hinanden, hvor I
kommer fra. – Kursisterne fortæller så langt
ordforrådet rækker, hvor forældre, søskende og
eventuelle voksne børn bor, og hvor gamle de er.
De spørger hinanden. – Tal mere om, hvad I har i
klasselokalet. Kursisterne spørger hinanden, hvad
tingene hedder: Hvad er det?

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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3 I klassen

1. en lærer
2. en kursist
3. et bord
4. en tavle
5. en svamp
6. en overhead

7. et skab
8. en skraldespand
9. en mappe

10. en bog
11. papir
12. en kuglepen

13. en blyant
14. et viskelæder
15. en blyantspidser



Om billedsiden
Emnet er verber. – De to sidste, er og har, er de
almindeligste og sværeste verber på dansk. De er
også de sværeste at afbilde, men de er nødvendige
at have med. For at blive sikre i brugen har
kursisterne brug for megen øvelse, så de ikke siger
’(h)ar’ for begge ord.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. Brug skiftevis
pronomen og navn i sætningerne. – Vis og forklar
er, har, laver. Øv udtalen af er og endelsen –er
ekstra meget.

Sprogøvelser
Alle skal have teksten tildækket. – Øv de syv
første verber:
• Hvad? – Du spørger: Nummer 1, hvad laver 

han? Svar: Han ser fjernsyn. – Du spørger: 
Nummer 2, hvad laver hun? Svar: Hun hører 
radio. Osv. Øv det hele holdet rundt. – Repeter 
navnene på personerne og spørg på samme 
måde med navne på: Hvad laver Mette? 
Carsten? Lise? – Kursisterne peger i bogen og 
spørger hinanden to og to.

• Ja/nej? – Du spørger: Nummer 1, ser han 
fjernsyn? Svar: Ja, han ser fjernsyn. – Du 
spørger: Nummer 5, sidder hun? Nej, hun sidder 
ikke, hun står. Osv.

• Hvem? – Du spørger: Hvem går ud? Svar: 
Mette går ud. – Du spørger: Hvem ligger i 
sengen? Osv. Øv det hele holdet rundt. 
– Kursisterne stiller spørgsmål med hvem. 

• Hvad laver jeg? - Du selv og kursisterne 
demonstrerer efter tur de syv verber og spørger 
de andre: Hvad laver jeg?

• Fortæl! – Øv de sidste to verber, er og har. Vis 
billedet af Carsten på side 2. Du fortæller, og 
kursisterne gentager sætning efter sætning, til de 
kan dem udenad. Kursister med samme 
modersmål oversætter og forklarer for hinanden. 
– ’Carsten er en mand. Han er 40 år. Han er gift. 
Han er dansker. Carsten har kone og tre børn. 
Han har hus og bil.’ (Vis huset og bilen på 
billedet). – Fortæl om Mette på samme måde: 
’Mette er en kvinde. Hun er 38 år. Hun er gift. 
Hun er dansk. Hun har mand og tre børn. Hun 
har hus og bil.’

• Gør det! – Demonstrer imperativ. – Du ’giver 
ordrer’, som kursisterne udfører eller mimer. Se 
på tavlen! Se i bogen! Snak med Sara! Lyt til 
mig! Osv. – Kursisterne laver sætninger.

Tal om
Fortæl om jer selv, og hvad I er, f.eks.: Jeg er en
kvinde fra Eritrea. Jeg er 42 år. Jeg er gift. 
– Fortæl, hvad I har, f.eks.: Jeg har mand og fire
børn. Jeg har mor og far i Eritrea. Jeg har en
bror i Danmark. – Brug verberne på denne side
og fortæl, hvad I laver og ikke laver, både
hjemme og i skolen.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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4 Hvad laver de?

1. Han ser fjernsyn.
2. Hun hører radio.
3. Hun taler i telefon.
4. Hun går ud.
5. Hun står på gulvet.

6. Han sidder på stolen
7. Hun ligger i sengen.
8. Han er en mand.
9. Hun har et ur.



Om billedsiden 
Her er flere almindelige gøremål. – Verbet
tænker er der behov for, både for at tale om
drømme og planer og om koncentration i
læringsprocessen. Verbet ryger er taget med,
fordi mange voksne, også indvandrere, faktisk
ryger. Verbet drikker bør altid øves med objekt,
fordi det alene kan henvise til alkoholvaner.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar flere
verber, græder, synger.

Sprogøvelser
Alle skal have teksten tildækket i disse øvelser. 
• Hvad? – Du spørger: Nummer 1, hvad laver

han? Svar: Han læser. – Du spørger: Nummer
2, hvad laver han? Osv. Øv det hele holdet
rundt. – Repeter navnene. (Nummer 2 er Ali).
– Kursisterne peger i bogen og spørger
hinanden to og to: Hvad laver Lise? Hvad
laver Gitte? Osv. 

• Ja/nej? – Du spørger: Nummer 4, spiser hun?
Svar: Ja, hun spiser. - Du spørger: Nummer 3,
synger hun? Nej, hun synger ikke, hun tænker.
Osv.

• Hvem? – Se på side 4 og 5 sammen. Du
spørger: Hvem skriver? Svar: Ali skriver. 
– Hvem hører radio? Osv.

• Og? – Se på side 4 og 5 sammen. Øv dobbelte
verber. Kursisterne fortsætter sætningerne. Du
siger: Tarik står og – ? Kursisterne siger
’synger’. – Du siger: Lise sidder og – ?
Kursisterne siger ’spiser’, eller ’taler i telefon’.
Osv. 

• Fortæl! – Repetition fra side 4, er og har. Vis
billedet af Nasir på side 2. Du fortæller, og
kursisterne gentager sætning for sætning, til de
kan det. – ’Nasir er en mand. Han er 36 år.
Han er gift. Han er pakistaner. Nasir har kone
og to børn. Han har hus og bil.’ – Fortæl om
Bibi. ’Bibi er en kvinde. Hun er 35 år. Hun er
gift. Hun er pakistaner. Hun har mand og to
børn. Hun har hus og bil.’

• Gør det! – Øv imperativ. – Du ’giver ordrer’,
som kursisterne udfører eller mimer: Læs i
bogen! Skriv på tavlen! Drik te! Gå ud! Sid
her! Stå der! Kig i skabet! Tænk på et tal! Tal
dansk! Osv. – Kursisterne laver sætningerne.

Tal om
Fortæl og spørg hinanden, hvilke vaner I har, om
I drikker kaffe eller te, om I ryger, om I spiser
dansk mad, om I taler dansk derhjemme, om I ser
dansk fjernsyn osv.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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5 Flere verber

1. Han læser.
2. Han skriver.
3. Hun tænker.
4. Hun spiser.
5. Hun drikker kaffe.

6. Hun ryger.
7. Hun griner.
8. Han græder.
9. Han synger.



Om billedsiden
Emnet er substantiver i ental.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar folk
og ting.

Sprogøvelser
Alle skal have teksten tildækket i disse øvelser. 
• Hvad? – Du spørger: Nummer 1, hvad er det? 

Svar: Det er en dreng. – Nummer 2, hvad er 
det? Det er en bil. Osv. hele holdet rundt. 
– Kursisterne spørger hinanden.

• Ja/nej? – Du spørger: Nummer 10, er det et 
tog? Svar: Ja, det er et tog. – Nummer 2, er det et 
hus? Nej, det er ikke et hus, det er en bil. – Er 
nummer 4 en saks? Nej, det er ikke en saks, det 
er en nøgle. Osv. 

• Rigtigt/forkert? - Forklar ’rigtigt’ og ’forkert’. 
– Du peger på billedsiden og siger: Jeg har en 
saks og en bog, rigtigt? Svar: Ja, rigtigt. – Du 
siger: Jeg har et glas og et bord og en bog, 
rigtigt? Svar: Nej, forkert, du har ikke et bord. 
Osv. – Øg tempoet og brug gerne flere ord, end 
kursisterne kan.

• Flere verber. – Demonstrer og forklar: Jeg går 
ud. Jeg lukker døren. Jeg banker på døren. Jeg 
åbner døren. Jeg kommer ind. –- Kursisterne gør 
det en ad gangen og siger, hvad de gør.

• Gør det! – Øv imperativ. – Du ’giver ordrer’, 
som kursisterne udfører eller mimer: Gå ud! 
Bank på! Kom ind! Luk døren. Åbn bogen! Se 
på en blomst! Grin! Tal dansk! Græd ikke! Skriv 
på tavlen! Tænk på mig! Lyt til Sara! Ryg ikke! 
Spis mad! Osv. – Kursisterne laver sætningerne.

• Hvad har du? – Indøv flere substantiver med 
kopiarket K-1 ’Mennesker og dyr’ og K-2 
’Skoleting’. Brug dem, som de er, eller lim 
siderne op på pap, og klip dem ud til små kort. 
– Kursisterne fortæller, hvad de har og spørger 
hinanden, f.eks.: Jeg har en hund. Har du en 
hund, Farida? – Når dette går godt, supplerer du 
med et nyt ark eller nogle nye kort, f.eks.: K-3 ’I 
huset’ eller K-4 ’I tasken’. – Hvis I har øvet med 
de små kort, skal du give kursisterne de hele 
ark, så de kan repetere derhjemme. 

Tal om 
Fortæl, hvad I har og ikke har af tingene på
billedsiden og spørg hinanden. – Tal om, hvad I har
i virkeligheden af tingene på kopiarkene.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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6 Folk og ting

1. en dreng
2. en bil
3. en blomst
4. en nøgle

5. en pige
6. en taske
7. en saks
8. en bog

9. et hus
10. et tog
11. et glas
12. et træ



Om billedsiden 
Emnet er substantiv i flertal. – Her er folk og ting
fra forrige side, men nu med forskellige antal og
mange for at vise, at dansk ikke skelner mellem to,
flere og ubestemt antal. – Uregelmæssigt flertal
indøves efterhånden, som ordene er aktuelle.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar, hvor
mange og mange træer.

Sprogøvelser
Alle skal have teksten tildækket i disse øvelser. 
• Hvad? – Du spørger: Nummer 1, hvad er det?

Svar: Det er to drenge. – Nummer 2, hvad er
det? Det er to biler. Osv. – Kursisterne spørger
hinanden.

• Ja/nej? – Du peger på billedsiden og spørger:
Er der syv nøgler her? Svar: Ja, der er syv
nøgler. – Er der fire huse her? Svar: Nej, der er
to huse. Osv. Øv det hele holdet rundt og øg
tempoet efterhånden.

• Hvor mange? – Svar med jeg har. Du peger på
billedsiden i din bog og siger: Jeg har tre
blomster. Hvor mange blomster har du? Peg i en
af kursisternes bog. Svar: Jeg har tre blomster.
Osv. – Kursisterne spørger hinanden.

• Rigtigt/forkert? – Svar med du har. Du peger
på billedsiden og siger: Jeg har to drenge og to
piger, rigtigt? Svar: Ja, rigtigt. – Jeg har ti glas
og tre tasker, rigtigt? Nej, forkert, du har fem 

glas og tre tasker. – Jeg har fire huse og syv
biler, rigtigt? Nej, forkert, du har to huse og to
biler. Osv.

• Hvor mange? – I ser på siderne 6 og 7
samtidigt. Vis kursisterne, at de skal tælle på to
sider. Svar med der er. – Du spørger: Hvor
mange huse er der her? Svar: Der er tre huse. 
– Hvor mange bøger er der her? Der er ni bøger.
Osv.

• Flere verber. – Demonstrer og forklar: Jeg
peger på tavlen. Jeg tager en blyant. – Jeg taler
dansk (mange ord). Jeg siger hej (et ord). 
– Kursisterne er på, én ad gangen og siger, hvad
de gør.

• Gør det! – Øv imperativ. – Du ’giver ordrer’ til
kursisterne: Tag et ark! Tag en blyant! Skriv dit
navn! Grin ikke! Sig hej! Læs i bogen! Peg på to
drenge! Luk bogen! Gå ikke! Stå her! Sid på
stolen! Osv. – Kursisterne laver sætninger.

Tal om
Fortæl, hvor mange I selv har af tingene på
billedsiden og spørg hinanden. – Brug de indøvede
ark med de små kort, men nu i dobbelt antal, sådan
at der er to af hvert billede. Tag nogle fra, hvis du
har et lille hold. Spil ’Kort’ og øv flertal. – Udvid
spillet med flere kort senere. Der står mere om
kortspillet på side 142 her i bogen.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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7 Hvor mange?  

1. to drenge
2. to biler
3. tre blomster
4. syv nøgler

5. to piger
6. tre tasker
7. fire sakse
8. otte bøger

9. to huse
10. to tog
11. fem glas
12. mange træer



Om billedsiden
Pedro stiller spørgsmål med hv-ord. Grundreglen
er, at vi spørger hvem om folk, hvad om ting, hvor
om steder og hvornår om tid. Men vi spørger også
hvad hedder, hvad er klokken, hvor gammel, hvor
mange osv. – Forfatteren har ingen fælles
stedsreferencer med brugerne af bogen, så hvor er
vist som to seværdigheder i to kendte storbyer.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. 
– Underviseren bør overlade det til kursisterne at
stille spørgsmålene, så snart mønsteret er indøvet.
Kursisterne får som regel megen øvelse i at svare
på spørgsmål, men er man ny i Danmark, er det
vigtigere at være god til at spørge.

Sprogøvelser
Alle skal have teksten tildækket i disse øvelser. 
• Hvem? – Du peger på Pedro i bogen og spørger: 

Hvem er det? Det er Pedro. – Nummer 1, hvem 
er det? Det er Bibi. Osv. – Peg på en kursist på 
holdet og spørg de andre: Hvem er det? Det er 
Sara. Osv. – Kursisterne spørger hinanden.

• Hvad? – Du spørger: Nummer 3, hvad er det? 
Svar: Det er et vindue. Osv. – Kursisterne peger 
på ting i lokalet og spørger hinanden. – Peg på 
Pedro i bogen og spørg: Hvad hedder han? Han 
hedder Pedro. – Peg på en kursist på holdet og 
spørg de andre: Hvad hedder hun? Hun hedder 
Sara. Osv. – Kursisterne spørger hinanden.

• Hvor? – Du spørger: Nummer 5, hvor er det? 
Svar: Det er i London. Osv. – Peg i bogen og 

spørg: Hvor er det? Svar det er i bogen. – Peg og 
spørg videre: Hvor er det? Det er i tasken, i 
skabet, på bordet, på gulvet, osv. – Kursisterne 
spørger hinanden. 

• Hvornår? – Brug et stort ur med indstillelige 
visere. Sæt dem på hele klokkeslæt og spørg: 
Hvornår er det? Det er klokken syv. Osv. 
– Kursisterne spørger hinanden. (Hvad er 
klokken? er et lidt andet spørgsmål, som man 
også kan indøve – med svar – her).

• Hvor mange? – Indøv flertal af substantiverne. 
– Du spørger: Hvor mange mennesker er der 
her? Svar: Der er fem mennesker. – Hvor mange 
kvinder er der her? Der er en kvinde. – Hvor 
mange drenge? Vinduer? Ure? Osv.

• Gør det! – Øv imperativ. – Du ’giver ordrer’ til 
kursisterne: Peg på Pedro! Se på uret! Tag et 
viskelæder! Åbn døren! Stå på gulvet! Se i 
tasken! Sid på den stol! Åbn vinduet! Sig hvad 
du hedder! Sig, hvor du bor! Sig hej hej! Osv. 
– Kursisterne laver sætninger.

Tal om 
Spørg hinanden: Hvem er du? Hvad hedder du?
Hvor bor du? Hvor gammel er du? Hvor mange
bøger har du? Hvor mange børn har du? Hvornår
kom du til Danmark? Hvornår ser du fjernsyn?
Hvornår sover du? Hvornår spiser du? Osv.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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8 Hvem og hvad?

Hvem er det?
1. Bibi
2. Nasir

Hvad er det?
3. et vindue
4. en rygsæk

Hvor er det?
5. i London
6. i New York

Hvornår er det?
7. klokken tre
8. klokken otte



Om billedsiden 
Emnet er personlige pronomener i subjektsform.
De indøves med det samme verbum for at vise,
at dansk ikke bøjer verber i ental og flertal. – Det
er læreren, Gitte, som peger og taler. Læg mærke
til hunden på billede 8. – Kursisterne er fra
venstre: Pedro fra Argentina, Ali fra Iran, Amina
fra Somalia, Lena fra Rusland, Dani fra Indien
og Hamid fra Irak.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21 i denne bog. Brug
både folk på holdet og billederne i bogen til
øvelserne.

Sprogøvelser
• Hvad? – Repeter navnene. Du spørger: Hvad

hedder underviseren? Svar: Hun hedder Gitte.
– Hvad hedder kursisterne? De hedder – osv.

• Ja/nej? – Stil spørgsmål, der kræver
forskellige pronomener i svarene. Kursisterne
svarer med hele sætninger. – Du spørger: Taler
Gitte dansk? Svar: Ja, hun taler dansk. – Taler
Pedro dansk? Ja, han taler dansk. – Taler
Amina og Ali dansk? Ja, de taler dansk. 
– Taler hunden dansk? Nej, den taler ikke
dansk. Osv.

• Hvad taler I? – Vis og forklar ’lidt’. Indøv
flere navne på sprog. Svar med forskellige
pronomener. – Du spørger kursisterne: Hvad
taler du? Kursisterne svarer f.eks.: Jeg taler
urdu og lidt dansk. Kursisterne spørger
hinanden. – Du spørger de andre: Hvad taler

Abdul? Han taler urdu og lidt dansk. Osv.

• Hvad taler I ikke? – Stil spørgsmål, der skal
besvares med ’ikke’: Taler Abdul arabisk?
Svar: Nej, han taler ikke arabisk. – Taler Farida
urdu? Nej, hun taler ikke urdu. – Taler Farida
og Sara engelsk? Nej, de taler ikke engelsk.
(Indøv den rigtige udtale: [eng-elsk], ikke
[eng-lesk]) – Taler jeg urdu? Nej, du taler ikke
urdu. Osv.

• Hvor mange? – Øv flertal. Vis og forklar
’ingen’, ’kvinder’ og ’mænd’. Kursisterne
svarer med antal og ingen foran substantivet. 
– Du spørger: Hvor mange mennesker er der
her? Svar: Der er syv mennesker. Der er ingen
børn. – Hvor mange kvinder? Mænd? Biler?
Blomster? Hunde? Osv.

• Gør det! – Øv imperativ. – Du ’giver ordrer’
til kursisterne: Åben bogen! Se på side 9! Peg
på hunden! Luk den bog. Tal ikke arabisk!
Spørg Farida! Tænk på familien! Se på tavlen!
Læs dansk! Sig, hvor du kommer fra! Sig,
hvad du taler! Fortæl, hvad klokken er! Osv. 
– Kursisterne laver sætninger.

Tal om
Fortæl hinanden, hvad I taler ude og hjemme.
Hvad taler børnene? – Hvor mange sprog kan I?
– Hvilke sprog tales i kursisternes hjemlande?

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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9 Du og jeg

1. Jeg taler dansk.
2. Du taler dansk.
3. Han taler dansk.
4. Hun taler dansk.

5. Vi taler dansk.
6. I taler dansk.
7. De taler dansk.
8. Den taler ikke dansk.



Om billedsiden
Klokken er emnet på to billedsider. Her er det kun
klokkeslæt før tolv, med den store viser i lodret
eller vandret position, altså hel, halv og kvart. 
– Urene er autentiske, så kursisterne bliver vant til
urskiver med tre visere og den specielle form på
digitale tal. – Brug et stort demonstrationsur. K-26
’Det store ur’ kan laves på pap eller overhead med
indstillelige visere (se vejledning til kopiarkene).
Kursister, der har brug for grundig øvelse, bør få
hver deres af ’Det store ur’, så de kan ’se, høre og
sige’, hvad klokken er derhjemme.

Indlæring og øvelser
• Lær kursisterne den internationale tid.

– Brug det store ur. Vis og forklar forskellen på 
den store viser og den lille viser og demonstrer, 
hvordan de står på hvert klokkeslæt. – Du viser 
urskiverne i bogen eller på overheaden og siger 
de digitale tal. Kursisterne gentager og stiller 
deres øvelsesure efter urene i bogen.

• Øv den internationale tid. – Kursisterne øver 
sig to og to, peger i bogen og spørger hinanden: 
Hvad er klokken? De svarer med klokken er og 
det digitale tal. – Så dækker de over de digitale 
tal i hver række og ser kun på urskiverne og 
spørger hinanden, hvad klokken er. – Med egne 
ure: Du stiller dit demonstrationsur, og 
kursisterne siger, hvad klokken er. – Omvendt: 
Du siger forskellige klokkeslæt uden at vise dem 
uret, og kursisterne stiller deres ure. 
– Kursisterne øver sig to og to.

• Lær kursisterne den danske tid. – Demonstrer 
på det store ur, hvordan viserne står klokken 
halv, kvart i og kvart over. – Du viser det i 
bogen eller på overheaden og siger de danske 
klokkeslæt. Kursisterne gentager og stiller deres 
øvelsesure efter urene i bogen.

• Øv den danske tid. – Kursisterne øver sig to og 
to, peger i bogen og spørger hinanden, hvad 
klokken er. – Med egne ure: Du stiller dit ur, og 
kursisterne siger, hvad klokken er. – Og omvendt:
Du siger, hvad klokken er uden at vise dem det, 
og kursisterne stiller deres ure. – Kursisterne 
øver sig to og to.

• Hvad er klokken? – Brug kopiark K-27 
’Klokken til 12’ og indøv det. – Du siger et 
digitalt klokkeslæt på arket, kursisterne finder 
det og siger det danske eller omvendt. – Brug 
kopiark K-30 ’Hvad er klokken?’. Skriv digitale 
klokkeslæt på arket og lad kursisterne tegne 
visere, eller omvendt. – Du dikterer klokkeslæt, 
kursisterne tegner visere og skriver digitale tal.

Tal om 
Fortæl hinanden om, hvad I laver på forskellige
tidspunkter. – Hvad laver du klokken syv? Klokken
halv otte? Kvart over ni? Kvart i ti? Osv.

Faste opgaver 

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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10 Hvad er klokken?

Klokken er
1. syv
2. otte
3. ni
4. ti
5. halv syv

6. halv otte
7. halv ni
8. halv ti
9. kvart i syv

10. kvart i otte
11. kvart i ni

12. kvart i ti
13. kvart over syv
14. kvart over otte
15. kvart over ni
16. kvart over ti



Om billedsiden 
Emnet er simple klokkeslæt og gøremål om
formiddagen. – Her ser vi, hvad Pedro laver en
almindelig formiddag. I dag tager han bussen. 
– Kursisterne på billedet sidder som på side 3. På de
sidste to billeder er Pedro sammen med Amina og
Ali. – Grundlæggende dansk sætningskonstruktion
skal indarbejdes her: subjekt, verbal, objekt,
stedsled, tidsled. (Pedro, tager, bussen, i skole,
klokken otte.)

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21 her i bogen. – Vis og
forklar hjemmefra, venter, pause, slutter. – Repeter
klokken.

Sprogøvelser
• Hvad? – Du spørger: Hvad laver Pedro på

billede 1? Svar: Han går hjemmefra. – Hvornår
går Pedro hjemmefra? Klokken halv otte. 
– Hvad laver Pedro på billede 2? Han venter på
bussen? Hvornår venter han på bussen?
Klokken kvart i otte. Osv. – Kursisterne spørger
hinanden.

• Ja/nej? – Du spørger: Tager Pedro bussen
klokken otte? Svar: Ja. – Går Pedro hjemmefra
klokken syv? Nej, klokken halv otte. – Har
kursisterne pause klokken kvart i ti? Nej, kvart
over ti. Osv. 

• Hvad siger Pedro? –Du demonstrerer: Jeg er
Pedro. Jeg, Pedro, siger: Jeg går hjemmefra
klokken halv otte. Jeg venter på bussen kvart i

otte. Osv. Ved nummer 5 siger du: Jeg har pause
kvart i ti. Ved nummer 6 siger du: Jeg går fra
skolen klokken tolv. – Kursisterne ’er’ Pedro
efter tur. 

• Gør det! – Tal til Pedro og sig, hvad han skal
gøre på hvert billede: Gå hjemmefra klokken
halv otte! Vent på bussen kvart i otte! Tag
bussen i skole klokken otte. Sid i lokalet kvart i
ni! Hold pause kvart over ti! Gå hjem klokken
tolv! – Kursisterne taler efter tur til Pedro.

• Hvor mange? – Indøv substantiv i flertal.
Kursisterne svarer med antallet eller ingen foran
substantivet. – Du spørger: Hvor mange ure er
der her? Svar: Der er seks ure. – Hvor mange
busser er der her? Der er en bus. – Hvor mange
mennesker? Kvinder? Mænd? Børn? Hunde?
Osv.

Tal om
Fortæl, hvordan I kommer i skole. Se på
forskellige transportmidler på side 76 i
grundbogen. – Hvornår går I hjemmefra? Hvornår
tager I i skole? – Hvornår har I pause? Hvornår
slutter skolen? Hvornår går I hjem? Osv. – Brug
kun den grundlæggende sætningskonstruktion ’S-
V-O-sted-tid’ og øv, til den er indarbejdet.  – Sæt
ikke klokkeslættet først i sætningen. Inversion bør
øves senere.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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11 Hvornår?

1. Pedro går hjemmefra klokken halv otte.
2. Han venter på bussen kvart i otte.
3. Han tager bussen i skole klokken otte.
4. Han sidder i klassen kvart i ni.
5. Kursisterne har pause kvart over ti.
6. Skolen slutter klokken tolv.



Om billedsiden
Emnet er private gøremål om morgenen. – Her
skal kursisterne lære at bruge refleksivt pronomen
og personligt pronomen i objektform.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21 i denne bog. – Vis og
forklar om morgenen, strækker sig, står op.

Sprogøvelser
• Hvad? – Du spørger: Hvad laver Carsten på 

nummer 1? Svar: Han sover. – Hvad laver 
Carsten på nummer 2? Han strækker sig. Osv. 
– Kursisterne spørger hinanden.

• Hvad siger Carsten? – Du demonstrerer og 
fortæller: Jeg er Carsten. Jeg sover. Jeg strækker 
mig. Jeg står op. Jeg vasker mig. Jeg tørrer mig. 
Osv. – Kursisterne ’er’ Carsten efter tur. 

• Tal til Carsten. - Du peger på Carsten i bogen 
og siger: Jeg taler til Carsten. Du sover. Du
strækker dig. Du står op. Du vasker dig. Du
tørrer dig. Osv. – Kursisterne taler til Carsten 
efter tur.

• Gør det! – Øv imperativ. – Du ’giver ordrer’, 
som kursisterne udfører eller mimer: Sov! Vågn! 
Stræk dig! Stå op! Vask dig! Tør dig! Barber 
dig! Tag tøj på! Red hår! Børst tænder! 
– Kursisterne giver hinanden ordrer.

• Mig, dig, sig, os, jer. – Lær kursisterne alle 
refleksiverne, også i flertal. – Demonstrer med 

verbet vasker og få kursisterne til at mime det: 
Jeg vasker mig, du vasker dig, han/hun vasker 
sig, vi vasker os, I vasker jer, de vasker sig. 
– I mimer tørrer, strækker og barberer på 
samme måde. – Vis og indøv hygger og keder
med refleksiver.

• Ham, hende, dem. – Lær kursisterne 
objektformen af de personlige pronomener. 
– Demonstrer med verbet vasker, men nu mimer 
I, at I vasker nogen andre end jer selv: Jeg 
vasker dig, jeg vasker ham, jeg vasker hende, jeg 
vasker jer, jeg vasker dem.

• Jeg giver dig. – Øv objektformerne med verbet 
giver plus objekt. Du siger: Jeg giver dig en bog. 
Hvad gør jeg? Svar: Du giver mig en bog. – Sara 
giver Abdul en bog. Hvad gør hun? Hun giver 
Abdul en bog. Osv. – Øv med ser på. Du siger: 
Jeg ser på jer. Hvad gør jeg? Svar: Du ser på os. 
– Abdul ser på Sara. Hvad gør han? Han ser på 
hende. Osv. – Øv med taler til, spørger, lytter til
og tænker på på samme måde.

Tal om 
Fortæl og spørg hinanden, hvad I laver om
morgenen og hvornår. – Svarene kan f.eks. være:
Jeg står op kvart over seks. Jeg tager et brusebad
klokken halv syv. Jeg tager tøj på kvart i syv. Osv. 
– Kursisterne genfortæller hinandens historier.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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12 Om morgenen

1. Carsten sover.
2. Han strækker sig.
3. Han står op.
4. Han vasker sig.
5. Han tørrer sig.

6. Han barberer sig.
7. Han tager tøj på.
8. Han reder hår.
9. Han børster tænder.



Om billedsiden 
Emnet er penge og store tal. – Tingene er valgt for,
at de skal passe til beløb med stigende antal nuller.
(For variationens skyld vises der tre forskellige
klippekort på billede nr. 2 – fra tre forskellige
trafikselskaber. Det er vigtigt at gøre det klart for
kursisterne, at 100 kroner er prisen på ét enkelt
klippekort). – Kursister, der er uvant til penge og
store tal, skal øve med rigtige penge, kopier eller
øvelsespenge. Pengene bør ligne kurante danske
mønter og sedler, ’matadorpenge’ bør ikke bruges.

Indlæring og øvelser
• Penge. – Indøv navnene på pengene: halvtreds

øre, en krone, fem kroner osv. – Vis og forklar
en mønt, to mønter og en seddel, to sedler. Øv
også en femmer, en tier, halvtredser, en
hundredekroneseddel osv. i bestemt form og i
flertal. – Du spørger: Hvor er tusindkrone-
sedlen? Hvor er tieren? osv. Kursisterne peger i
bogen eller på en overhead.

• Hvad har du?  – Del øvelsespenge ud
tilfældigt. – Du spørger: Hvad har du?
Kursisterne siger f.eks.: Jeg har en
hundredekroneseddel, to halvtredsere, tre
femmere og en halvtredsøre. Osv. – Spørg: Hvor
mange mønter har du? Hvor mange sedler?

• Hvad koster det? – Indøv navnene og priserne
på tingene. – Du spørger: Hvad koster en avis?
Svar: En avis koster ti kroner. – Hvad koster et
klippekort? En cd-afspiller? Osv. – Indøv
substantiverne i flertal. Du spørger: Hvad koster
to aviser? Svar: To aviser koste tyve kroner. 
– Hvad koster to cd-afspillere? To computere?
To biler? To huse?

• Store tal. – Øv 10: Peg på kronen i bogen, ‘tæl’

den ti gange og peg på tikronen og avisen. – Øv
100: Peg på tieren, ’tæl’ den ti gange og peg på
hundredekronesedlen. Lad som om du tæller
avisen ti gange og peg på klippekortet. – Øv
1000: Peg på hundredekronesedlen, ’tæl’ den ti
gange og peg på tusindkronesedlen. Lad som
om du tæller klippekortet ti gange og peg på cd-
afspilleren. – Indøv de større beløb på samme
måde.

• Hvor mange nuller?  – Du holder en finger op
og siger: Ti har et nul. Kursisterne gentager. Du
holder to fingre op og siger. Hundrede har to
nuller. Osv. – Du holder f.eks. seks fingre op og
siger: Seks nuller, kursisterne siger: En million.
Osv. – Øv det omvendt. Du siger f.eks.: Ti
tusind. Kursisterne holder fire op og siger fire
nuller. Osv.

• Plus. – Øv hovedregning, først med
øvelsespengene, så uden. – Du spørger: Hvad er
en krone plus 50 øre? En tier plus en krone?
Tyve kroner plus en tier? Hundrede kroner plus
en tier? Osv.

Tal om
Øv køb og salg. Sæt prislapper på en del ting i
lokalet, eller skriv priser på f.eks. K-2 eller K-3.
Spørg: Hvad koster et skab? Et penalhus? Osv. 
– Fordel øvelsespengene og spørg kursisterne, om
de har nok penge til at købe f.eks. en mappe eller
en stol. – Øv ’køberne’ i at betale med nøjagtige
beløb. Øv ’sælgerne’ i at give byttepenge tilbage på
en stor seddel. – Øv veksling: Spørg f.eks.: Kan du
veksle en hundredekroneseddel til to halvtredsere? 

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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13 Penge

1. en avis: ti kroner
2. et klippekort: hundrede kroner
3. en cd-afspiller: tusind kroner
4. en computer: ti tusind kroner
5. en bil: hundrede tusind kroner
6. et hus: en million kroner



Om billedsiden
Emnet er varer og priser med beløb under
hundrede kroner. – Det er meningen, at
kantinemenuen skal være tilnærmet autentisk. Det
indebærer enkelte svære ord og udtryk. – Brug
øvelsespenge for at øve betaling og byttepenge.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21 her i bogen. – Repeter
side 13 ’Penge’ og indøv priserne på
kantinevarerne. – Vis og forklar rugbrød,
franskbrød, (marmor)kage og wienerbrød.

Sprogøvelser
• Hvad? – Du spørger: Nummer 1, hvad er det? 

Svar: Det er en kop te. – Nummer 2, hvad er 
det? Det er en kop kaffe. Osv. – Kursisterne 
spørger hinanden.

• Ja/nej? – Du spørger: Koster et stykke 
wienerbrød femten kroner? Svar: Ja. – Koster et 
glas mælk atten kroner? Nej, fjorten kroner. Osv.

• Hvad koster det? - Du spørger: Hvad koster en 
kop te? Svar: En kop te koster seksten kroner. 
– Hvad koster et stykke rugbrød med 
spegepølse? Et stykke rugbrød med spegepølse 
koster ni kroner og halvtreds øre. Osv. 
– Kursisterne spørger hinanden.

• Hvor mange?  – Indøv flertal af substantiverne. 
Kursisterne svarer med antal eller ingen foran 
substantivet. – Du spørger: Hvor mange kopper 
er der her? Svar: Der er to kopper. – Hvor 
mange æbler er der her? Der er et æble. – Hvor 
mange glas? Pærer? Stykker rugbrød? Kager? 

Bøger? Stole? Osv.

• Hvad skal vi betale? – Flertal. Du siger: Vi er i 
kantinen. Vi køber to kopper te. Hvad skal vi 
betale? Svar: Vi skal betale toogtredve kroner. 
– Vi køber to æbler. Hvad skal vi betale? Vi skal 
betale fireogtyve kroner. – Vi køber tre stykker 
kage. Hvad skal vi betale? Vi skal betale 
femogfyrre kroner. Osv.

• Rigtig/forkert? – Du siger: En kop te og et 
stykke kage koster enogtredve kroner, rigtigt? 
Svar: Ja, rigtigt. – Et glas mælk og et stykke 
wienerbrød koster tredve kroner, rigtigt? Nej, 
forkert, det koster niogtyve kroner. – En kop 
kaffe og et stykke franskbrød med rejer koster 
fireogtredve kroner, rigtigt? Ja, rigtigt. Osv.

• Betaling og byttepenge. – Fordel øvelsespenge. 
Kursisterne øver sig to og to. Den ene ’er’ kunde 
i kantinen i bogen, den anden ’er’ tjeneren. 
’Kunden’ siger, hvad han skal have, og ’tjeneren’
siger, hvad det koster. ’Kunden’ betaler med det 
nøjagtige beløb eller med en større mønt eller 
seddel og får byttepenge tilbage. ’Kunden’
kontrollerer byttepengene.

Tal om 
Vi er i kantinen i bogen. Indøv og spørg: Vil du
have te eller kaffe? Te, tak. Vil du have kage eller
wienerbrød? Wienerbrød, tak. Osv. – Gå i kantinen
eller på en café. Se på varer og priser: Hvad har de,
og hvad koster det?

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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14 I kantinen

1. en kop te
2. en kop kaffe
3. et glas mælk
4. et glas juice
5. en pære
6. et æble
7. et stykke franskbrød med ost
8. et stykke rugbrød med spegepølse

9. et stykke rugbrød med 
leverpostej og rødbeder

10. et stykke wienerbrød
11. et stykke marmorkage 
12. et stykke rugbrød med 

marinerede sild
13. franskbrød med rejer 



Om billedsiden 
Emnet er farver, og her vises den farveinddeling,
vi normalt bruger i Danmark. – Beskrivelser af
farver på ting er begyndelsen på indlæringen af
adjektiver, som på dansk har mange bøjninger og
brugsregler. – Hav gerne æsker med farveblyanter
til udlån på holdet. Praktisk brug af farver giver
variation i indlæringen.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21 i denne bog. – Øv
ekstra på udtalen af beige.

Sprogøvelser
• Hvad? Hvor? – Du spørger: Hvad er nummer

1? Svar: Den er rød. – Hvad er nummer 8? Den
er sort. Osv. – Du spørger: Hvor er grøn? Svar:
Grøn er nummer 4. – Hvor er lyserød? Lyserød
er nummer 11. Osv. – Kursisterne spørger
hinanden.

• Hvilken farve? – Del en æske farveblyanter ud
til hver kursist. Gennemgå farverne i æsken. Vis
og forklar ’hvilke’. – Du holder f.eks. den blå
blyant op og spørger: Hvilken farve er det? Svar:
Den er blå. Osv. – Kursisterne spørger hinanden
på samme måde.

• Vis farven! – Brug æskerne med farveblyanter.
Du siger f.eks. gul. Kursisterne holder den gule
blyant op. Du siger lilla, og kursisterne finder
hurtigt den lilla blyant. Øg tempoet gradvist.
– Kursisterne øver sig to og to.

• Sig farven! – Øv foranstillet adjektiv på andre
sider i bogen. – Se side 6 ’Folk og ting’.
Kursisterne siger farverne: En rød bil, en orange
blomst, en sort taske osv. – Godtag foreløbig
mangel på bøjninger, som f.eks. ’et rød hus’,
men godtag ikke ’et hus rød’. – Se på side 3 
’I klassen’. Kursisterne siger farverne: En brun
tavle, en rød mappe osv. – Se på side 14 
’I kantinen’. Kursisterne siger farverne: brun
kaffe, hvid mælk, gul juice, grøn pære osv.

• Find farven!  – Vis kursisterne, at de skal bruge
hele grundbogen. Du siger f.eks. grøn farve, og
kursisterne bladrer i bogen og finder et billede
med noget grønt på. De siger sidetallet, peger og
siger f.eks.: Det er en grøn bil. Hvis de ikke kan
substantivet, siger de bare: Det er grøn farve.

• Farvediktat. – Del et kendt kopiark ud, f.eks. 
K-2 eller K-3, og en æske farveblyanter til hver
kursist. – Du siger f.eks. en grøn mappe.
Kursisterne farver hurtigt, ikke skønfarvning.
Du siger et rødt penalhus, en gul blyant osv. og
kursisterne farver. – Bagefter siger de farverne
på tingene.

Tal om
Se jer rundt i lokalet og sig farverne på møbler,
skoleting, billeder på væggene, det tøj kursisterne
kan navnene på. Osv.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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15 Farver

1. rød
2. blå
3. gul
4. grøn

5. grå
6. brun
7. hvid
8. sort

9. orange
10. beige
11. lyserød
12. lilla



Om billedsiden
Emnet er fortsat farver, men nu øves de primært
som adjektiver med kongruensbøjning.
Intetkønsord står til højre på billedsiden.
Adjektiver har fået fire sider i bogen (denne plus
40, 41 og 60), fordi dansk adjektivbrug er svær, og
fordi det er vigtigt, at kursisterne lærer at nuancere
sproget med forskellige adjektiver.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21 her i bogen. Repeter
side 15 ’Farver’. – Vis og forklar intetkøn og
fælleskøn. Bemærk: Sort har ikke intetkønsform,
blå og grå har ikke flertalsform, og orange, beige
og lilla har hverken intetkøns- eller flertalsform.

Sprogøvelser
• Hvad? – Du spørger: Nummer 1, hvad er det? 

Svar: Det er en lyserød sweater. – Nummer 2, 
hvad er det? Det er en grøn paraply, osv. hele 
holdet rundt. – Kursisterne spørger hinanden. 
– Du spørger: Hvad har Mette? Kursisterne 
svarer: Hun har en lyserød sweater, en grøn 
paraply osv. – Hvad har Carsten? Hvad har 
Mette og Carsten?

• Ja/nej? – Du spørger: Har Mette en lyserød 
sweater? Svar: Ja. – Har Carsten en grøn jakke? 
Nej, han har en blå jakke. – Har Mette og 
Carsten en brun bil? Nej, de har en rød bil. Osv. 

• Hvis er det? – Indøv genitiv-s, først på holdet, 
f.eks.: Det er Abduls blyant. Det er Saras bog. 
Det er Annes taske. – Kursisterne laver lignende 

sætninger. – Kursisterne ser i bogen og siger 
efter tur: Det er Mettes sweater. Det er Carstens
jakke. Det er Mettes og Carstens bil. Osv.

• Hvilken farve? – Indøv adjektiv brugt 
prædikativt og genitiv-s med siden i bogen. 
Spørg med er og ikke har, så svarer kursisterne 
korrekt med er. – Du spørger: Hvilken farve er 
Carstens jakke? Svar: Carstens jakke er blå. 
– Hvilken farve er Mettes cykel? Mettes cykel 
er gul. Osv.

• Sig farven! – Øv adjektiver med andre sider i 
bogen. – Se på side 2 ’Familie’. Kursisterne 
siger farverne på personernes tøj, f.eks.: Jonas 
har et par grå bukser og en rød, gul og sort 
bluse. Carsten har en sort jakke og et par sorte 
bukser. Osv. – Se på side 13 ’Penge’. 
Kursisterne siger farverne: En halvtredsøre er 
brun, en krone er grå, en halvtredser er lilla. 
Osv.

Tal om 
Fortæl, hvad I har, her og derhjemme, f.eks.: Jeg
har en gul bog. Jeg har en beige taske. Abdul har et
grønt viskelæder. Vi har et brunt skab i klassen.
Farida har en sort nederdel. Jeg har en blå paraply
derhjemme. Osv. – Lån kursisterne farveæskerne,
brug kopiarkene i denne bog til hurtige
farvediktater og lad bagefter kursisterne beskrive
billederne.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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16 Hvilken farve?

Hun har
1. en lyserød sweater 
2. en grøn paraply
3. en gul cykel
4. et blåt armbånd
5. et rødt bælte

Han har 
6. en blå jakke
7. en beige skjorte
8. en grå telefon
9. et lilla halstørklæde

10. et orange krus

De har
11. en rød bil
12. en hvid båd
13. en brun hund
14. et gult hus
15. et sort kamera



Om billedsiden 
Emnet er møbler og priser med store tal. 
– Ordforrådet er enkelt, og det egner sig til ind-
øvning af substantiver i bestemt form og i de to
køn. – Brug øvelsespenge for at øve betaling og
byttepenge.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Repeter
side 13 ’Penge’, og indøv priserne på møblerne. 
– Vis og forklar møbler.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er en sofa. – Hvad er nummer
2? Det er en stol. – Hvad er nummer 3? Det er
en seng. Osv.

• Hvad koster det? – Svar med pronomen.
Kursisterne spørger hinanden: Hvad koster en
sofa? Svar: Den koster seks tusind kroner. 
– Hvad koster et bord? Det koster et tusinde og
fire hundrede kroner. Osv. – Kursisterne spørger
hinanden.

• Vi køber to. – Indøv flertal af substantiverne.
Du siger: Vi er i møbelforretningen. Vi køber to
stole. Hvad betaler vi? Svar: Vi betaler fire
tusinde kroner. – Vi køber to lamper. Hvad
betaler vi? Vi betaler seks hundrede kroner. Osv.
– Kursisterne spørger hinanden.

• Hvor er? – Lær kursisterne bestemt form af
substantiverne. Fremhæv endelserne, som de
udtales nu, men ikke senere: Sofaen, stolen,
sengen, lampen, bordet og skabet. – Du spørger:

Hvor er sengen? Svar: Sengen er på nummer 3.
– Hvor er bordet? Bordet er på nummer 5. Osv.

• Hvilken farve? – Brug bestemt form. Svar med
hele sætninger. – Du spørger: Hvilken farve er
stolen? Svar: Stolen er rød. – Hvilken farve er
skabet? Skabet er beige. – Hvilken farve er
sofaen? Sofaen er gul og grå og brun (ternet). 
– Hvilken farve er lampen? Bordet? Sengen? 

• Hvad køber jeg? – Svar med bestemt form. 
– Du siger: Jeg betaler med 3.300 kroner. Hvad
køber jeg? Svar: Du køber sengen og lampen. 
– Jeg betaler 7.400 kroner. Hvad køber jeg? Du
køber sofaen og bordet. Osv.

• Betaling og byttepenge. – Kursisterne øver sig
to og to med øvelsespenge. Den ene ’er’ kunde i
møbelforretningen, den anden ’er’ ekspedient. 
– ’Kunden’ siger, hvad han vil købe, og
’ekspedienten’ siger, hvad det koster. ’Kunden’
betaler med det nøjagtige beløb eller med en
større seddel og får penge tilbage.

Tal om
Diskuter priser, f.eks.: Stolen er dyr. Lampen er
billig. – Øv med bestemt form på side 16 ’Hvilken
farve’?: Paraplyen er grøn. Huset er gult. Båden er
hvid. Osv. – Brug nogle af kopiarkene, f.eks. K-3,
K-5 og K-6 til farve- og prisdiktater og bagefter til
mundtlige øvelser med bestemt form. 

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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17 I møbelforretningen

1. en sofa
2. en stol
3. en seng
4. en lampe
5. et bord
6. et skab



Om billedsiden
Emnet er possessive pronominer, og her vises min
og din med bøjninger og det ubøjede vores. De
andre ubøjede pronominer, hans, hendes og deres,
øves ud fra de samme billeder. – I grundbogens
første udgave har der desværre indsneget sig en
fejl: Udfor 6-tallet skal stå: ’Det er vores bøger og
vores børn.’

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21 her i bogen. – Vis og
forklar intetkøns- og flertalsformerne. 

Sprogøvelser
• Hvem? – Repeter navnene. Du spørger: Billede 

1, hvem er det? Svar: Det er Nasir og Tarik. 
– Billede 2, hvem er det? Det er Nasir og Tarik 
og Said. Osv.

• Hvad? – Du spørger: Hvad siger Nasir på 
billede 1? Svar: Han siger, det er min bog og mit
barn. – Hvad siger Nasir på billede 4? Han siger, 
det er dine bøger og dine børn. – Hvad siger 
Bibi og Nasir på billede 6? Osv.

• Hvad siger de? – Øv min, din, vores og 
bøjningsformerne på side 16 ’Hvilken farve?’. 
Kursisterne ’er’ Mette og Carsten, og de 
fortæller, hvad de har. ’Mette’ siger: Det er min
cykel og mit pas osv. ’Carsten’ siger: Det er min
telefon og mit halstørklæde osv. ’Mette og 
Carsten’ siger: Det er vores hund og vores
kamera. Osv.

• Hvis er det? – Kursisterne fortæller, hvem der 
ejer tingene i lokalet. Svar med min, din, vores

og bøjningsformerne. – Du spørger: Hvis taske 
er det? Svar: Det er din taske. – Hvis
klasselokale er det? Det er vores klasselokale. 
– Hvis blyanter er det? Det er mine blyanter. 
Osv. 

• Fortæl om dem! – Indøv hans, hendes og deres
på side 18. Vis først med genitiv-s. – Du siger: 
Billede 1. Det er Nasirs bog og Nasirs barn. Det 
er hans bog og hans barn. Kursisterne gentager. 
– Billede 3. Det er Mettes bog og Mettes barn. 
Det er hendes bog og hendes barn. – Billede 6. 
Det er deres bøger og deres børn. Osv.

• Hvad har de? – Øv genitiv-s og hans, hendes, 
deres på side 16 ’Hvilken farve?’ – Kursisterne 
fortæller om Mette og Carsten, og hvad de har: 
Det er Mettes sweater og Mettes nederdel. Det 
er hendes sweater og hendes armbånd. Osv. 
– Det er Carstens jakke og Carstens krus. Det er 
hans jakke og hans krus. Osv. – Det er deres bil 
og deres hus. Osv.

Tal om 
Fortæl og spørg hinanden, hvem der ejer hvad, med
genitiv-s og possessive pronominer, f.eks.: Det er
min jakke og mit halstørklæde. – Det er Saras/
hendes mappe. – Det er Abduls/hans blyant. – Er
det dit skab? Nej, det er holdets/vores skab. – Er
hun deres lærer? Nej, hun er vores lærer. – Er det
Saras paraply? Nej, det er Faridas. Osv. – Øv mere
genitiv-s og possessive pronominer med de små
kort, f.eks. kopiarket K-4 ’I tasken’.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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18 Min eller din?

1. Det er min bog og mit barn.
2. Det er mine bøger og mine børn.
3. Det er din bog og dit barn.
4. Det er dine bøger og dine børn.
5. Det er vores bog og vores barn.
6. Det er vores bøger og vores børn.



Om billedsiden 
Emnet er familie og slægt. Kategoriseringen af
slægtninge er nemmere på dansk end på mange
andre sprog, men det kræver alligevel megen
forklaring og øvelse. – Her præsenteres den danske
families slægtninge i bogen.

Ordindlæring 
Repeter først side 2 ’Familie’. – Indøv navnene på
de nye personer her og fortæl, hvem der er gift
med hvem, og hvem deres børn er. – Øv derefter
Emmas slægtninge med genitiv-s: Emmas mor
hedder Mette. Emmas bror hedder Jonas. Osv. 
– Øv så Carstens slægtninge på samme måde.

Sprogøvelser
• Hvem? – Kursisterne spørger hinanden:

Nummer 1, hvem er det? Svar: Det er Holger. 
– Nummer 2, hvem er det? Det er Kirsten. Osv.

• Hvad hedder de? – Spørg med genitiv-s og
svar med pronomen. – Kursisterne spørger
hinanden, først om Emma: Hvad hedder Emmas
far? Han hedder Carsten. – Hvad hedder Emmas
mor? Hun hedder Mette. – Hvad hedder Emmas
bror? Bedstefar? Tante? Onkel? Kusine? Osv. 
– Kursisterne spørger om Carstens slægtninge
på samme måde.

• Tal om de andre. – Fokuser på en anden person
på billedet. Du siger f.eks.: Vi taler om Ole.
Hvad hedder Oles kone? Hvad hedder Oles
mor? Datter? Søster? Svoger? Nevø? Osv. – Vi
taler om Kirsten. Hvad hedder Kirstens mand?
Søn? Svigerdatter? Barnebarn? Osv.

• Hvem er de? – Spørg: Hvem er Holger? Han er
Kirstens mand, Mettes far, Carstens svigerfar,
Emmas bedstefar osv. – Hvem er Dorte? Hun er
Oles kone, Viktors mor, Kirstens svigerdatter,
Mettes svigerinde, Lises tante osv.

• Fortæl om dem. – Indøv substantiverne i
bestemt form. Brug possessive pronominer. Du
siger sætningerne først, og kursisterne gentager
dem bagefter. – Vi taler om Emma: Carsten er
hendes far osv. – Vi taler om Carsten: Mette er
hans kone, Emma er hans datter osv. – Fortæl
om de andre personer på samme måde.

• Hvor mange? – Indøv flertal af substantiverne:
Sønner, døtre, brødre, søstre, onkler, tanter,
forældre og bedsteforældre, mødre og fædre.
Forklar søskende. – Du spørger: Hvor mange
døtre har Mette og Carsten? Svar: De har to
døtre. – Hvor mange søstre har Jonas? Hvor
mange søskende har Lise? Hvor mange
børnebørn har Kirsten og Holger? Osv.

Tal om
Fortæl om deres slægtninge. – Hvor mange brødre
og søstre har I? Hvor bor de? – Hvor mange børn
har de? Hvad hedder de? Hvor gamle er de? 
– Hvor mange tanter, onkler, kusiner og fætre har
I? Osv. – Forklar også unger, unge, voksne og
ældre.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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19 Slægtninge

1. Holger
2. Kirsten
3. Carsten
4. Mette
5. Ole
6. Dorte
7. Emma
8. Lise
9. Jonas

10. Viktor
11. Anne

Emmas slægtninge
1. bedstefar
2. bedstemor
3. far
4. mor
5. onkel
6. tante
7. Emma selv
8. søster
9. bror

10. fætter
11. kusine

Carstens slægtninge
1. svigerfar
2. svigermor
3. Carsten selv
4. kone
5. svoger
6. svigerinde
7. datter
8. datter
9. søn

10. nevø
11. niece



Om billedsiden
Emnet er igen klokken, den danske til 12 og den
internationale til 24. – På urskiverne her er der
store visere og små tal, for at kursisterne skal blive
vant til at se, hvad klokken er uden at læse tallene
på uret. – Her, som på side 10, har man brug for
det store demonstrationsur og kursisternes
øvelsesure. – I grundbogens første udgave har der
desværre indsneget sig en fejl: Udfor 5-tallet skal
der stå: ’tyve minutter over et’.

Indlæring og øvelser
• Lær kursisterne klokken til 24. – Øv først 

klokken om natten: Du viser urskiverne i bogen 
og læser de digitale tal ved siden af månen. 
Kursisterne  gentager og stiller deres øvelsesure 
som i bogen. – Øv klokken om dagen, tallene 
ved siden af solen, på samme måde.

• Øv klokken til 24. – Kursisterne øver sig to og 
to, peger i bogen og spørger hinanden: Hvad er 
klokken om dagen? Hvad er den om natten? 
– Så dækker de over de digitale tal og spørger 
hinanden. Med egne ure: Du stiller dit ur, og 
kursisterne siger, hvad klokken er. – Og 
omvendt: Du siger, hvad klokken er, og 
kursisterne stiller deres ure. – Kursisterne øver 
sig to og to.

• Lær kursisterne den danske tid. – Demonstrer 
på det store ur, hvordan viserne står klokken
ti/fem minutter i/over og ti/fem minutter i/over 
halv. – Du viser det i bogen og siger de danske 
klokkeslæt, dvs. teksten på billedsiden. 
Kursisterne gentager og stiller deres øvelsesure 
som i bogen.

• Øv den danske tid. – Du stiller det store ur, og 
kursisterne siger, hvad klokken er. – Og omvendt: 
Du siger, hvad klokken er uden at vise uret, og 
kursisterne stiller deres ure. – For de fleste er 
ti/fem minutter i/over halv svært og må derfor 
øves meget. – Kursisterne øver sig to og to med 
deres egne ure. 

• Hvad er klokken? – Brug kopiark K-28 
’Klokken til 24’ og indøv det. – Du siger et 
dansk klokkeslæt og om dagen eller om natten, 
og kursisterne siger digitaltiden, og omvendt. 
– Brug kopiark K-30 ’Hvad er klokken?’ og lav 
flere øvelser og diktater. Kursisterne tegner 
visere og skriver digitale tal.

• Om en time? – Vis og forklar og indøv ’om en 
time’: Vi tænker tiden fremover. – Du viser et 
klokkeslæt på det store ur og spørger: Hvad er 
klokken om en time? Om to timer? Om tolv 
timer? Osv.

• For en time siden? – Vis og forklar og indøv 
’for en time siden’: Vi tænker tiden bagud. – Øv
det som ovenover og spørg: Hvad var klokken 
for en time siden? For to timer siden? Osv.

Tal om 
Stil hinanden spørgsmål med hvornår. Spørg:
Hvornår står du op? Hvornår spiser du
morgenmad? Hvornår tager du bussen? Hvornår
går du i skole? Hvornår laver du lektier? Hvornår
laver du mad? Hvornår spiser du aftensmad?
Hvornår ser du fjernsyn? Hvornår sover du? Osv.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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20 Klokken dag og nat

Klokken er 
1. et
2. fem minutter over et
3. ti minutter over et
4. kvart over et
5. tyve minutter over et
6. fem minutter i halv to

7. halv to
8. fem minutter over halv to
9. tyve minutter i to

10. kvart i to
11. ti minutter i to
12. fem minutter i to



Om billedsiden 
Emnet er døgnets inddeling. De to første billeder
viser samme sted og samme danske klokkeslæt,
men dag og nat. Dagens inddeling er vist med de
fire almindelige danske måltider. På side 38 er der
mere om, hvad måltiderne består af. – Der skal
bruges et stort vækkeur med sekundviser til nogle
af disse øvelser.

Indlæring og øvelser 
• Døgnet? – Indøv ordforrådet. Vis på det store

ur: ’Et døgn’ er 24 timer. – Du spørger: Hvad er
billede 1? Svar: Det er dag. Det er lyst. Osv. 

• Hvad er klokken? – Kursisterne læser begge
klokkeslæt på billederne: Billede 1, klokken er
femten og klokken er tre. – Billede 5, klokken er
seksten, og klokken er fire. Osv.

• Hvornår på døgnet? – Vis døgnets inddeling
på det store ur. – Repeter om dagen, om natten,
om morgenen. Indøv ’om formiddagen’, ’om
eftermiddagen’, ’om aftenen’. – Se i bogen, og
øv tidsudtrykkene: Klokken er tre om dagen. De
spiser morgenmad klokken syv om morgenen
osv. – Brug kopiark K-27 og K-28 og øv
klokken om morgenen, om natten osv.

• Sekunder. – Brug et stort vækkeur. Vis og
forklar ’et sekund’ og ’et minut’. Tæl sammen
med sekundviseren på uret og indøv 60
sekunder er et minut. – Kursisterne tæller højt
efter tur, f.eks. til 10 sekunder, uden at se på
uret. De andre følger med på uret. – Uden at se
på uret tæller de alle sammen til 60 sekunder
inden i sig selv. Når de mener, der er gået et

minut, rækker de hånden op. Underviseren siger,
hvem der kom nærmest.

• Minutter. – Brug kopiark K-29 ’Tid’. Vis
tidsintervallerne på det store ur og indøv ordene.
– Vis forskellige klokkeslæt, og spørg f.eks.:
Hvor lang tid er der fra kvart over ni til kvart i
ti? Osv. Spørg også hvor længe. – Kursisterne
stiller øvelsesurene og spørger hinanden.

• Timer. – Vis og forklar: En klokketime er 60
minutter. En skoletime er 45 minutter. – Vis
holdets skoletimer og pauser på det store ur.
Indøv ’begynder’, ’slutter’ og ’varer’, f.eks.:
Vores pause begynder 10.15 og slutter 10.35.
Den varer 20 minutter.

• Mere om tid. – Øv om. (Tidspunkter i
fremtiden). Stil det store ur og spørg: Hvad er
klokken om fem minutter? Om et kvarter? – Øv
for – siden. (Tidspunkter i fortiden). Spørg:
Hvad var klokken for ti minutter siden? For en
halv time siden?  – Kursisterne øver med egne
ure. 

Tal om
Fortæl hvad I gør om dagen og om aftenen. 
– Spørg hinanden med hvor længe: Hvor længe er
I på kurset? Hvor længe har I pause? – Hvor længe
laver du lektier? Hvor længe ser fjernsyn? Hvor
længe sover du? osv.

Faste opgaver 
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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21 Døgnet

1. Det er dag. Det er lyst.
2. Det er nat. Det er mørkt.
3. Det er morgen. De spiser morgenmad
4. Det er formiddag. De spiser frokost.
5. Det er eftermiddag. De spiser eftermiddagsmad.
6. Det er aften. De spiser aftensmad.



Om billedsiden
Emnet er gøremål og klokkeslæt som på side 11.
Billederne skal vise, at dansk præsens både bruges
om ’nutid’ og ’altid’. – ’Ekstra verber’ begynder
her. Kursisterne bør have lidt verbumøvelse med
kendt stof hver dag.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21 her i bogen. – Vis og
forklar vinker, fylder benzin på, på arbejde, laver
lektier.

Sprogøvelser
• Hvad og hvornår? – Du spørger: Hvad laver 

Pedro klokken 12.10? Svar: Han kører fra 
skolen. – Hvad laver Pedro klokken 13.15? Osv. 
– Hvornår laver han lektier? Klokken 20.25. 
– Hvornår ringer han til sin mor? Osv. 
– Kursisterne spørger hinanden.

• Klokken? – Indøv de danske klokkeslæt. 
– Kursisterne siger: Pedro kører fra skolen 
klokken ti minutter over tolv. Han er i 
skobutikken kvart over et. Osv. – Kursisterne 
spørger: Hvad laver Pedro klokken halv fem? 
Hvad laver han klokken syv? Osv.

• Hvornår på døgnet? - Repeter side 11 
’Hvornår?’ Kursisterne fortæller, hvad Pedro 
laver hvornår på døgnet: Pedro går hjemmefra 
klokken halv otte om morgenen. Skolen slutter 
klokken tolv om dagen. Osv. – Fortsæt med side 
22. Kursisterne fortæller: Pedro fylder benzin på 
klokken kvart i fire om eftermiddagen. Han ser 
fjernsyn klokken syv om aftenen. Han sover 
klokken tolv om natten. Osv.

• Hvor ofte? – Vis og forklar: ’Hvor ofte?’ Øv 
tidsudtryk om nu-tid og al-tid: Hver dag, en 
gang om ugen, hver mandag, kun i dag, af og til 
osv. – Du spørger: Hvor ofte laver Pedro lektier? 
Hver dag. – Hvor ofte ringer han til sin mor? En 
gang om ugen eller af og til. Osv.

• Køreplanen. – Brug kopiark K-31 ’En 
køreplan’. Kursisterne læser en del af den, siger 
de danske klokkeslæt og stiller øvelsesurene. 
– Indøv ’før’ og ’efter’. Spørg: Hvornår går 
bussen før klokken otte? Efter klokken otte? 
– Øv om. Du siger f.eks.: Nu er klokken fem 
minutter over elleve. Hvornår kommer bussen? 
Svar: Den kommer om et kvarter. Osv. – Øv 
videre med en lokal køreplan.

Tal om 
Spørg hinanden, hvad I laver, med forskellige
tidsudtryk, også altid og aldrig. F.eks.: Ser du altid
dansk fjernsyn? Laver du aldrig mad? Tager du
bussen hver dag? Osv. – Øv inversion med
tidspunktet først, f.eks.: Klokken 16.30 er Pedro på
arbejde. Hver søndag besøger jeg min familie. 
– Tal om, hvad vi siger hvornår: hej, godmorgen,
hallo, goddag, dav, hej hej, godnat.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Repeter teksten her 

med verberne i præteritum. Øv logiske 
spørgsmål og svar med tidsudtryk. – Hvad 
lavede Pedro i går eftermiddag/aftes? 1. Pedro 
kørte fra skolen klokken ti minutter over tolv i 
går. 2. Han var i skobutikken i går eftermiddag. 
Han købte nye sko. 3. Han mødte en ven på 
gaden i går eftermiddag. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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22 Pedros mandag

1. Pedro kører fra skolen.
2. Han er i skobutikken, 

han køber nye sko.
3. Han vinker til en ven på gaden.
4. Han er på tankstationen, 

han fylder benzin på.

5. Han er på arbejde, 
han vasker trapper.

6. Han ser fjernsyn.
7. Han laver lektier.
8. Han ringer til sin mor.
9. Han sover.



Om billedsiden 
Danmark har meget forskelligt vejr, og danskerne
taler meget om vejret. Nye danskere bør blive vant
til det. – Holdet bør have et termometer uden for
vinduet og også gerne et indenfor på væggen. 
– Et kropstermometer er nødvendigt til den sidste
øvelse her.

Indlæring og øvelser 
• Hvordan er vejret? – Indøv ordforrådet. Vis

og forklar: Det blæser. Det lyner og tordner.
– Du spørger: Hvordan er vejret på billede 1?
Solen skinner. – Hvordan er vejret på billede 2?
osv. – Kursisterne spørger hinanden.

• Hvor mange grader? – Se på termometeret i
bogen eller på overheaden, kursisterne finder
nul. Vis og forklar: ’Plus’ er ’varmegrader’, røde
tal, opad på termometeret. ’Minus’ er
’kuldegrader’, blå tal, nedad på termometeret. 
I tæller grader opad og nedad. – Du siger f.eks.:
Plus tredve grader. Minus femten grader. Osv.
Kursisterne sætter blyantsspidsen på det rigtige
punkt på termometeret i bogen.

• Varmt eller koldt? – Vis og forklar: ’lidt’, ’ret’,
’meget’, ’varmt’ og ’koldt’. Vælg grader og
nuancer efter årstid. – Du spørger: Plus ti grader,
er det varmt eller koldt? Kursisterne svarer
f.eks.: Det er ret varmt. – Minus tyve grader?
Det er meget koldt. Osv.

• Vejret i dag? – Del kopiark K-34 ’Vejret’ ud,
gennemgå vejrsymbolerne og indøv udtrykkene.
– Du spørger: Hvordan er vejret i dag? Regner
det i dag? Er det overskyet? osv. – Tegn dagens

temperatur ind på arket. – Du spørger: Er det
koldt i dag? Er det varmt i dag? Fryser du i dag?
Osv.

• Vejrlogbog! – Før ’vejrlogbog’ for hver dag
eller en gang om ugen: Forstør og hæng et
kalenderblad op for denne måned eller brug en
afrivningskalender og lim dagens dato op på en
plakat. Kopier K-34 i en del eksemplarer og klip
vejrsymbolerne ud. – Find det vejrsymbol, I
synes passer bedst med dagens vejr, og lim det
op på dagens dato. Læs temperaturen på
termometeret uden for vinduet og skriv den ved
datoen. – Tjek ’Vejrlogbogen’ efter et stykke tid
og diskuter, hvordan vejret har været i perioden.

Tal om
Mål og snak om menneskets temperatur: Brug et
kropstermometer og lad kursisterne måle
temperaturen inde i hånden eller under armen.
Hvad er normalt, og hvad er feber? – Optag
vejrudsigten på video og vis den for holdet. Hvad
slags vejr og temperatur var det i Danmark den
dag?

Faste opgaver
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 9, ’Du 

og jeg’. Repeter teksten og indøv verberne i 
præteritum. Øv logiske spørgsmål og svar med 
tidsudtryk. – ’Hvad gjorde de ikke/også/heller 
ikke i går?’ 1. Jeg talte også dansk i går. 2. Du 
talte også dansk i går. 3. Han talte også dansk i 
går. 8. Den talte heller ikke dansk i går. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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23 Vejret

1. Solen skinner.
2. Det regner.
3. Det sner.
4. Det blæser.
5. Det lyner.
6. Det er tåget.
7. Et termometer.



Om billedsiden
Dage og måneder kan ikke afbildes. Dagene her
har ingen illustrationer, månederne har hver sit
symbol som en ’huske-hjælp’. Hver årstid har sin
baggrundsfarve. – Her skal kursisterne lære at
bruge ordenstal og datoer.

Indlæring og øvelser 
• Syv dage. – Indøv dagenes navne, hvis 

kursisterne ikke allerede kan dem. – Indøv: ’En 
uge’ er syv dage. ’En skoleuge’ er fem dage. 
’Weekenden’ er lørdag og søndag. Vi har ’fri’. 
– Spørg: Hvor mange dage er en uge? To uger?

• Hvilken dag? – Indøv ’i morgen’, ’i 
overmorgen’, ’i går’ og ’i forgårs’ med er og 
var. – Spørg: Hvilken dag er det i dag? Svar 
f.eks.: I dag er det mandag. – Hvilken dag er det 
i morgen? I overmorgen? – Hvilken dag var det 
i går? I forgårs? – Øv før og efter: Hvilken dag 
kommer før torsdag? Hvilken dag kommer efter
torsdag? Osv.

• Tolv måneder. – Se i bogen eller på en overhead 
og indøv månedernes navne. – Luk bøgerne og 
øv navnene udenad. – Indøv månedernes 
nummer. – Spørg: Hvilken måned er nummer 8? 
Nummer 4? Osv. – Hvilket nummer er juli? 
December? Osv. – Indøv: 12 måneder er et år. 

• Hvilken måned? – Indøv ’næste’ og ’forrige’
med er og var. – Du spørger: Hvilken måned er 
det nu? Svar f.eks.: Det er oktober. – Hvad er 
det i næste måned? I næste måned er det 
november. – Hvad var det i forrige måned? I 

forrige måned var det september. – Øv før og 
efter. Hvilken måned kommer før maj? Hvilken 
måned kommer efter maj? Osv.

• Ordenstal til 31. – Lær kursisterne 
ordenstallene til 12 først. – Du tæller med ti 
fingre og to blyanter: Første, anden, tredje osv. 
Kursisterne gentager. – Øv månederne med 
ordenstal: Januar er den første måned, februar er 
den anden måned osv. – Lær kursisterne 
ordenstallene til 31. Øv med kopiark K-32 ’En 
kalender’ eller et kalenderblad for den måned, I 
har nu. – Spørg: Hvilken dato er det i dag? I 
morgen? I overmorgen? Hvilken dato var det i 
går? I forgårs? – Hvilken dato er det om en uge? 
Hvilken dato var det for en uge siden?

Tal om 
Fortæl hinanden, hvad I laver mandag, tirsdag, 
onsdag osv. Hvad I laver i weekenden. – Brug 
ordenstal om etager og folkeskoleklasser: 
Fortæl, hvilken etage I bor på, og hvilke klasser 
jeres børn går I.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 12, ’Om 

morgenen’. Repeter teksten og indøv verberne i 
præteritum. Øv logiske spørgsmål og svar med 
tidsudtryk (ikke 1 og 2). – ’Hvad lavede Carsten 
i går morges?’ 4. Han vaskede sig. 5. Han 
tørrede sig. Osv. 

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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24 Dage og måneder

mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag

januar
februar
marts
april
maj
juni

juli
august
september
oktober
november
december



Om billedsiden 
Fire billeder viser de fire årstider. 

Indlæring og øvelser
• Årstider. – Indøv ordforrådet og tal om, hvad I

ser på billedsiden. Spørg: Hvornår er det
sommer? Det er sommer i juni, juli og august.
Hvornår er det efterår? Osv. – Kursisterne
spørger hinanden. – Spørg: Er juni en
sommermåned? Er december en efterårsmåned?
Osv.

• Årstal. – Brug kopiarket K-33 ’Hvilken dato?’
og indøv måden, vi læser årstal på. Lad
kursisterne læse hele årstalslisten og gør den
gerne længere. – Indøv ’i år’, ’næste år’ og
’sidste år’ med er og var og med rigtigt årstal,
f.eks.: I år er 2004, næste år er 2005, sidste år
var 2003. – Øv på samme måde om to/ti år, for
to/ti år siden.

• Datoer. – Læs resten af K-33 ’Hvilken dato?’:
Dagene, datoerne og månederne. – Find datoen i
dag, f.eks.: 5.11.04 og øv den først i den lange
version: I dag er det tirsdag den femte november
to tusind og fire. Øv den så i den korte version:
I dag er det tirsdag den femte i ellevte nul fire. 
– Vis, hvordan vi skriver datoerne i begge
versioner. – Øv på samme måde datoerne i
morgen, i overmorgen, i går, i forgårs. – Øv
kursisternes fødselsdatoer, datoerne for næste
weekend/ferie, sidste weekend/ferie osv.

• Årets inddeling. – Indøv: Et år er 12 måneder,
52 uger, 365 dage. – Indøv månedernes antal
dage: Januar har 31 dage, februar har 28 dage
osv. Lær gerne kursisterne at tælle på knoerne. 
– Fortæl kursisterne, hvordan vi plejer at
forenkle det: En måned er 30 dage, en måned 
er fire uger.

Tal om
Gennemgå kursusplanen på en kalender for hele
året. Forklar, hvilke måneder og årstider det er
sommerferie, efterårsferie, juleferie, vinterferie osv.
– Brug kopiarkene K-24 og K-25 og øv dem i at
læse fødselsdatoer. Lær kursisterne at trække
alderen fra årstallet nu for at finde personernes
fødselsdato, og omvendt at trække fødselsåret fra
årstallet nu for at finde alderen.

Faste opgaver
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 4, ’Hvad 

laver de?’. Repeter teksten og indøv verberne i 
præteritum. Øv logiske spørgsmål og svar med 
tidsudtryk (ikke 5 og 6). – ’Hvad lavede de i går 
aftes?’ 1. Carsten så fjernsyn i går aftes. 
2. Mette hørte radio. – 8. Carsten var hjemme i 
går aftes. 9. Mette havde fri i går aftes. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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25 Årstider

1. Det er vinter. 
Vintermånederne hedder december, januar og februar.

2. Det er forår.
Forårsmånederne hedder marts, april og maj.

3. Det er sommer. 
Sommermånederne hedder juni, juli og august.

4. Det er efterår. 
Efterårsmånederne hedder september, oktober og november.



Om billedsiden
Der er mange hyggelige aktiviteter i de danske
parker om sommeren. Tegningen her viser nogle af
dem. – Teksten har kun ti korte sætninger, men
billederne kan bruges til sprogøvelser og samtaler.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar picnic,
plænen, taber, smider ud, spiller bold.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: 

Nummer 1, hvad laver han? Svar: Han sidder på 
en bænk og læser. – Nummer 2, hvad laver hun? 
Hun gynger. Osv. 

• Hør og peg! – Du siger sætningerne i tilfældig 
rækkefølge, og kursisterne peger på de rigtige 
figurer i bogen. Alle skal have teksten tildækket. 
Se hurtigt, at alle peger rigtigt. – Lav derefter 
små ændringer i de indlærte sætninger. – Lav 
sætninger om andre figurer på billedet, f.eks.: 
’To drenge går og snakker sammen.’ ’En 
gammel dame sidder på en bænk.’ – Kursisterne 
peger og gentager.

• Er der mange? – Indøv spørgsmålet. Indøv 
flertal af substantiverne. Svar med ja/nej og 
antal, ingen eller kun en/et. – Du spørger: Er der 
mange damer her? Svar: Ja, der er fem damer. 
– Er der mange hunde her? Nej, der er kun en 
hund. – Er der mange piger her? Mange drenge? 
Mænd? Fugle? Træer? Biler? Cykler? Bænke? 
Bolde? Osv.

• Hvilken farve? – Bestemt eller ubestemt form 
med adjektivisk kongruensbøjning. – Du 
spørger: Hvad er gult her? Svar: Bænkene er 
gule. En dame har en gul taske. – Hvad er blåt 
her? – Hvad er rødt her? Grønt? Brunt? Sort? 
Hvidt? Osv.

• Hvad laver de? – Brug præpositionen ’med’. 
Svar med en hel sætning. – Du spørger: Hvad 
laver damen med den gule taske? Svar f.eks.: 
Damen med den gule taske sidder på bænken. 
– Hvad laver pigen med de blå bukser? Manden 
med den blå sweater? Osv. 

• Kan I forklare? – Kursisterne skal ikke pege i 
bogen, men forklare med egne ord. – Hvad er 
’en sandkasse’? ’En trehjulet cykel’? 
’Et bassin’?  

Tal om 
Fortæl, hvad I laver i byen om sommeren. – Gå en
tur i en park og tal om, hvad I ser der.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Repeter teksten her 

med verberne i præteritum. Øv logiske spørgs-
mål og svar med tidsudtryk (og inversion). 
– ’Hvad lavede de i går?’ 1. I går sad han på en 
bænk og læste. 2. I går gyngede hun. 3. I går 
spillede han bold. 4. I går legede han i 
sandkassen. 5. I går kørte hun på en trehjulet 
cykel. 6. I går badede de i bassinet. 7. I går 
holdt de picnic på plænen. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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26 Sommer i parken

1. Han sidder på en bænk og læser.
2. Hun gynger.
3. Han spiller bold
4. Han leger i sandkassen.
5. Hun kører på en trehjulet cykel.

6. De bader i bassinet.
7. De holder picnic på plænen.
8. Han taber sin is.
9. Han fodrer fuglene.

10. Hun smider papir ud.



Om billedsiden 
Her er det samme motiv som på forrige side, men
nu er det vinter i parken. Flere af de samme
personer er på begge tegningerne. – De danske
’vinterkøretøjer’ ski, skøjter og kælk må forklares
separat.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar kælker,
løber, sammen, skubber, lufter. Øv udtalen af
barnevogn ekstra meget.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden:

Nummer 1, hvad laver hun? Svar: Hun lufter sin
hund. – Nummer 2, hvad laver hun? Hun står på
ski. Osv.

• Hør og peg! – Du siger sætningerne i tilfældig
rækkefølge, og kursisterne peger på de rigtige
figurer i bogen. – Lav derefter små ændringer i
de indlærte sætninger. – Lav sætninger om andre
figurer på billedet, f.eks.: ’Et barn græder.’ ’En
mand giver fuglene mad.’ ’En mand kører på
sparkstøtting.’ – Kursisterne peger og gentager.

• Er der mange? – Flertal. Svar med ja/nej og
antal, ingen eller kun en/et. – Du spørger, og
kursisterne spørger hinanden f.eks.: Er der
mange børn her? Svar: Ja, der er fjorten børn. 
– Er der mange blomster her? Nej, der er ingen
blomster. – Er der mange fugle her? Mange
damer? Mænd? Barnevogne? Cykler? Bænke?
Kælke? Hunde? Osv.

• Hvilken farve? – Bestemt eller ubestemt form
med adjektivisk kongruensbøjning. – Du
spørger: Hvad er grønt her? Svar: En dreng har
en grøn jakke. En pige har grønne bukser. 
– Hvad er brunt her? Kælken er brun. Hunden
er brun. – Hvad er gult her? Rødt? Blåt? Sort?
Hvidt? Osv.

• Hvad laver de? – Brug præpositionen med.
Svar med en hel sætning. – Du spørger: Hvad
laver drengen med den grønne jakke? Svar:
Drengen med den grønne jakke græder. – Hvad
laver pigen med det brune halstørklæde? Pigen
med brillerne? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en kælk’? ’Ski’?
’En snebold’?

Tal om
Fortæl om vinteraktiviteter I kender til eller dyrker.
Tal om, hvordan folk går klædt om vinteren. Gå
evt. ud og prøv en kælk eller et par skøjter.

Faste opgaver
• Ekstra verber: Præteritum. Repeter teksten her 

med verberne i præteritum. Øv logiske 
spørgsmål og svar med tidsudtryk. – ’Hvad 
lavede de i går?’ 1. Hun luftede sin hund i går. 2. 
Hun stod på ski i går. 3. De skøjtede i går. 4. 
Han kælkede i går. 5. Hun trak en kælk i går. 6. 
Han kastede en snebold i går. 7. Hun lavede en 
snemand i går. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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27 Vinter i parken

1. Hun lufter sin hund.
2. Hun står på ski.
3. De skøjter.
4. Han kælker.
5. Hun trækker en kælk.

6. Han kaster en snebold.
7. Hun laver en snemand.
8. Han løber.
9. De går og taler sammen.

10. Hun skubber en barnevogn.



Om billedsiden
Folk plejer at hygge sig ude i byen om sommeren.
Tegningen viser noget af det, der sker på en gade
en sommerdag. – Teksten har kun ti korte
sætninger, men billedet kan bruges til flere sprog-
øvelser og samtaler.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar sælger,
spiller, klapper, hygger sig, keder sig, kigger.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: 

Nummer 1, hvad laver han? Svar: Han står på 
skateboard. – Nummer 2, hvad laver han? Han 
løber på rulleskøjter. Osv.

• Hør og peg! – Du siger sætningerne i tilfældig 
rækkefølge, og kursisterne peger på de rigtige 
figurer i bogen. – Lav derefter små ændringer i 
de indlærte sætninger. – Lav sætninger om andre 
figurer på billedet, f.eks.: ’En mand spiller 
guitar’. ’Et barn sidder på skødet af sin mor.’
’En gammel mand står sammen med en lille 
pige.’ – Kursisterne peger og gentager.

• Er der mange? – Flertal. Svar med ja/nej og 
antal, ingen eller kun en/et. – Du spørger, og 
kursisterne spørger hinanden, f.eks.: Er der 
mange træer her? Svar: Nej, der er ingen træer. 
– Er der mange biler her? Nej, der er kun en bil. 
– Er der mange mennesker her? Mange børn? 
Borde? Stole? Cykler? Hunde? Aviser? 
Guitarer? Osv.

• Hvilken farve? – Bestemt eller ubestemt form 
med adjektivisk kongruensbøjning. – Du 
spørger: Hvad er blåt her? Svar: En dame har en 
blå nederdel. En mand har blå bukser. – Hvad er 
rødt her? Kopperne er røde. Blomsterne er røde. 
– Hvad er grønt her? Gult? Lyserødt? Gråt? 
Brunt? Osv.

• Hvad laver de? – Brug præpositionen med. 
Svar med en hel sætning. – Du spørger: Hvad 
laver manden med de blå bukser? Svar: Manden 
med de blå bukser spiller guitar. – Hvad laver 
manden med den grønne bluse? Damen med 
den hvide taske? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’et skateboard’? 
’Rulleskøjter’? ’Is’? – Hvad betyder ’hygger 
sig’? ’Keder sig’?

Tal om 
Fortæl, hvad I laver i byen om sommeren. Gå en
tur på en gågade eller over en plads og tal om,
hvad I ser.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Repeter teksten her 

med verberne i præteritum. Øv logiske spørgs-
mål og svar med tidsudtryk (og inversion). 
– ’Hvad lavede de i går?’ 1. I går stod han på 
skateboard. 2. I går løb han på rulleskøjter. 3. 
I går købte han en stor is. 4. I går solgte hun tøj 
på gaden. 5. I går spillede og sang de. 6. I går 
klappede hun ad musikken. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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28 Sommer i byen

1. Han står på skateboard. 
2. Han løber på rulleskøjter.
3. Han køber en stor is.
4. Hun sælger tøj på gaden.
5. De spiller og synger.

6. Hun klapper ad musikken.
7. De hygger sig på en fortovscafé.
8. Hun sidder og keder sig.
9. Hun snakker og snakker.

10. Han kigger på kvinderne.



Om billedsiden 
Her er det samme motiv som på forrige side, men
nu er det vinter. Vinteren i byen er ikke særlig
charmerende, og her er alle problemerne med at
det er glat, sjappet, og at der er sneskred og
snedriver.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
sneskred, glat, klatrer, snedrive, sprøjter, sjap,
glider, forsigtig, pigge, istap.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Der kommer et sneskred fra
taget.  – Hvad er nummer 2? Sneploven rydder
sne. – Hvad er nummer 3? Fortovet er glat. Han
glider. – Nummer 4, hvad laver hun? Hun går
med stok. Osv.

• Hør og peg! – Du siger sætningerne i tilfældig
rækkefølge, og kursisterne peger på de rigtige
figurer i bogen. – Lav derefter små ændringer i
de indlærte sætninger. – Lav sætninger om andre
figurer på billedet, f.eks.: ’En dame ser, at der
kommer et sneskred fra taget.’ ’Et barn sidder i
sneen.’ – Kursisterne peger og gentager.

• Er der mange? – Flertal. Svar med ja/nej og
antal, ingen eller kun en/et. – Du spørger, og
kursisterne spørger hinanden, f.eks.: Er der
mange damer her? Svar: Ja, der er syv damer. 
– Er der mange mænd her? Nej, der er kun tre
mænd. – Er der mange børn her? Mange biler?
Cykler? Istapper? Osv.

• Hvilken farve? – Bestemt eller ubestemt form
med adjektivisk kongruensbøjning. – Du
spørger: Hvad er rødt her? Svar: Et barn har en
rød sweater. Et barn har røde vanter. – Hvad er
gult her? Bilen er gul. Et barn har et gult hals-
tørklæde. – Hvad er blåt her? Grønt? Gråt?
Brunt? Osv.

• Hvad laver de? – Brug præpositionen med.
Svar med en hel sætning. – Du spørger: Hvad
laver barnet med den røde sweater? Svar: Barnet
med den røde sweater sidder i sneen og griner. 
– Hvad laver pigen med det gule halstørklæde?
Damen med tasken? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’et sneskred’? ’En
sneplov’? ’Is’? – Hvad betyder ’sprøjter’ og
’sjap’? Hvad betyder ’glider’ og ’falder’?

Tal om
Fortæl, hvad I kan lide og ikke lide i byen om
vinteren. Tal om nyttige hjælpemidler i glat føre:
salt, sand, vinterstøvler, pigge, stok.

Faste opgaver
• Ekstra verber: Præteritum. Repeter teksten 

her med verberne i præteritum. Øv logiske 
spørgsmål og svar med tidsudtryk (og 
inversion). – ’Hvad skete der i går?’ 1. I går 
kom der et sneskred fra taget. 2. I går ryddede
sneploven sne. 3. I går var fortovet glat. Han 
gled i går. 4. I går gik hun med stok. 5. I går 
klatrede han på snedriven. 6. I går sprøjtede
bilen sjap. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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29 Vinter i byen

1. Der kommer et sneskred fra taget.
2. Sneploven rydder sne.
3. Fortovet er glat. Han glider.
4. Hun går med stok.
5. Han klatrer i snedriven.

6. Bilen sprøjter sjap.
7. Han glider på isen og falder.
8. Hun går forsigtigt i sneen.
9. Hun har pigge på støvlerne.

10. Han holder en istap.



Om billedsiden
Emnet er de modale hjælpeverber ’skal’, ’vil’, ’må’
og ’kan’. De har alle flere funktioner med små
nuancer, men her er der kun plads til nogle
eksempler på brugen af hvert af dem.

Ondlæring og øvelser
• Indøv sætningerne. – Vis og forklar 

betydningen af hvert udsagn: Vi siger: Said skal
gå (almindelig fremtid). 2. Said siger: Jeg vil gå! 
(Said bestemmer selv). 3. Nasir siger: Du skal
gå! (Far bestemmer). 4. Pigen siger: Jeg kan gå! 
(Hun formår det). 5. Tarik spørger: Vil du have 
en bolle? (Tilbud). 6. Said spørger: Må jeg få en 
bolle? (Ønske, anmodning).

• Hvad skal du? – Om almindelig fremtid: Hvad 
skal du lave i eftermiddag? I morgen? Næste 
uge? Næste år? Osv. – Øv skal brugt alene, når 
det udeladte verbum er gå, tage af sted eller 
rejse. Hvad skal du efter skoletid? Jeg skal 
hjem/i butikker/i børnehaven/på arbejde. Osv. 
– Øv med ikke i sætningerne.

• Hvad skal du? – Om pligter. Hvad skal du lave 
hver dag? Jeg skal lave mad/rydde op i huset/gå 
i skole/lave lektier/passe børnene/tale dansk osv. 
– Om råd og anbefalinger: Du skal se fjernsyn i 
aften. Du skal gå med hue. Du skal spise mere. 
Du skal ringe hjem nu. Du skal vente til næste 
time. Osv. – Øv med ikke.

• Hvad vil du? – Om egen vilje: Hvad vil du lave 
nu? I næste time? I weekenden? Næste år? Om 
fem år? osv. Brug gerne og helst i svarene, 
f.eks.: Jeg vil gerne/helst tale/læse/skrive dansk 
nu/i næste time. Jeg vil gerne gå i skole/arbejde 
næste år. – Øv med ikke og helst ikke.

• Hvad kan du? – Om færdigheder: Kan du 
synge/køre bil/svømme/spille guitar/lave 
mad/stå på ski? – Øv kan alene som 
hovedverbum. Kan du bruge en computer/meget 
dansk/matematik/engelsk/arabisk? – Om 
tilladelse: Du kan gå nu. Du kan sidde her. Kan 
jeg se i bogen? Kan jeg få en blyant? Osv. – Øv 
med ikke.

• Hvad må du? – Om tilladelse (ofte med 
”godt”): Du må (godt) gå nu. Du må (godt) 
sidde her. Må jeg se i bogen? Må jeg få en 
blyant? Osv. – Øv med ikke. – Om råd, 
anbefalinger og nødvendighed (ofte med 
”hellere”): Du må (hellere) gå med hue. Du må 
spise mere. Du må (hellere) ringe hjem nu. Du 
må vente til næste time. Jeg må gå nu. Osv. 
– Øv med ikke.

• Kan I forklare? – Hvad betyder: ’Jeg skal lære 
dansk.’(uden tryk) ’Jeg vil lære dansk.’ ’Jeg skal
lære dansk.’ (med tryk) ’Jeg kan lære dansk.’
’Jeg må lære dansk.’

Tal om 
Øv spørgsmålene: ’Vil du have – ?’ og ’Må jeg 
få – ?’ med tilhørende svar i praktiske situationer.
Spil med de små kort. Se side 142.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 4, ’Hvad 

laver de?’ Repeter teksten og indøv verberne i 
futurum. Øv logiske spørgsmål og svar med 
tidsudtryk (ikke 8 og 9). ’Hvad skal/vil/må de 
lave i morgen?’. 1. Carsten vil se fjernsyn i 
morgen. – 4. Mette skal gå ud i morgen. – 7. 
Lise skal ligge i sengen i morgen. 

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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30 Vil du, kan du?

1. Said skal gå.
2. Jeg vil gå!
3. Du skal gå!
4. Jeg kan gå!
5. Vil du have en bolle?
6. Må jeg få en bolle?



Om billedsiden 
Emnet er tiderne futurum, præsens og perfektum. 
– Præteritum kan ikke afbildes, men i ’Ekstra
verber’ er der en lang række øvelser med
præteritum. – Her er ’Ekstra verber’ udeladt, fordi
hele kapitlet handler om verber. En bestemt gruppe
verber (f.eks. komme, gå, køre, løbe, rejse, blive
m.m.), som udtrykker en bevægelse eller en
overgang fra en tilstand til en anden, kan danne
perfektum både med have og med være, men
betydningen er ikke helt den samme: Han er rejst
(fokus på resultatet, dvs. han er her ikke mere) vs.
han har rejst meget rundt (fokus på selve
rejseprocessen). Det er bedst, at underviseren selv
afgør, om det er hensigtsmæssigt at introducere
dette fænomen teoretisk for kursisterne, men det
anbefales, at man venter, indtil de har haft
mulighed for at blive mere fortrolige med brugen
af almindelig perfektum.

Indlæring og øvelser
• Indøv sætningerne. – Se ’Øvelsesskema’ på

side 21. – Øv især brugen af skal og har, som i
højere grad markerer futurum og perfektum end
verbets endelse.

• Verber fra ede-gruppen. – Demonstrer verber i
futurum, præsens og perfektum. Du siger, hvad
du gør, kursisterne fortæller, hvad du gør. Læg
vægt på skal og har. – Brug kun -ede-verber i
de første øvelser: Jeg skal åbne vinduet. Jeg
åbner vinduet. Jeg har åbnet vinduet. – Jeg skal
lukke vinduet.  – Jeg skal tegne en blomst.  –
Jeg skal hente en bog.  – Jeg skal flytte bordet.
– Jeg skal vaske tavlen.  – Jeg skal ringe til min
mor. Osv. – Kursisterne demonstrerer verberne
og siger, hvad de gør.

• Verber fra te-gruppen. – Demonstrer –te-
verber på samme måde som ovenfor. Du siger
først, hvad du gør, og kursisterne siger det

bagefter: Jeg skal læse side 31. Jeg læser side
31. Jeg har læst side 31. – Jeg skal låse døren.
Osv. – Jeg skal høre cd’en.  – Jeg skal tænke på
verberne. – Jeg skal tale i telefon.  – Jeg skal
spise en kiks.  – Jeg skal låne en blyant. Osv. 
– Kursisterne viser verberne og siger, hvad de gør.

• Stærke verber. – Demonstrer stærke verber på
samme måde som ovenfor. Du siger først, hvad
du gør, og kursisterne gentager det: Jeg skal
skrive. Jeg skriver. Jeg har skrevet. – Jeg skal
sige mit navn. – Jeg skal skrive på tavlen.  – Jeg
skal se på kortet.  – Jeg skal stå på stolen. – Jeg
skal sidde på bordet. – Jeg skal drikke et glas
vand. – Jeg skal tage bogen. Osv. - Kursisterne
viser verberne og siger, hvad de gør. 

• Før og efter. – Øv før/tidligere. Spørg: Har du
været her på skolen før? – Har du gået på
danskkursus før? – Har du læst denne bog før?
Osv. – Øv senere. Vi taler dansk nu, vi skal
skrive senere. – Vi er i skole nu, vi skal hjem
senere. – Har du ringet? Nej, jeg skal ringe
senere. Osv. 

• Kan I forklare? – Hvad betyder: ’Jeg skal lære
dansk.’ ’Jeg lærer dansk.’ ’Jeg har lært dansk.’

Tal om
Tal om, hvad I har lavet tidligere i dag, f.eks.: Vi
har talt dansk, og vi har lært nye ord. Vi har læst,
og vi har skrevet diktat. Vi har haft edb, og vi har
lavet matematik. – Tal om hvad I skal senere på
dagen eller i morgen, f.eks.: Vi skal tale dansk, vi
skal lære nye ord. Vi skal læse, og vi skal skrive
diktat. Osv.

Faste opgaver
• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 

mundtligt hjemmearbejde.
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31 Verber før og efter

1. Tarik skal ringe.
2. Han ringer.
3. Han har ringet.
4. Emma skal betale.
5. Hun betaler.
6. Hun har betalt.

7. Emma skal cykle.
8. Hun cykler.
9. Hun har cyklet.

10. Gitte skal lave mad.
11. Hun laver mad.
12. Hun har lavet mad.



Om billedsiden
Emnet er mad, her og på de næste syv sider. 

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar, hvad
pakkerne og poserne indeholder.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er 

nummer 1? Svar: Det er fetaost. – Hvad er 
nummer 2? Det er smør. – Hvad er nummer 3? 
Det er yoghurt. Osv.

• Ja/nej? – Indøv: ’Ja, det er der.’ ’Nej, det er der 
ikke.’ – Du spørger: Er der en ost på billede 1? 
Svar: Ja, det er der. – Er der et brød på billede 
1? Nej, det er der ikke. – Er der en kiks på 
billede 2? Osv.

• Er der meget? – Utællelige substantiver. Svar 
med ’meget’ eller ’ikke noget’. – Du spørger: Er 
der meget smør her? Svar: Ja, der er meget smør. 
– Er der meget juice her? Nej, der er ikke noget
juice. – Er der meget pasta? Ris? Mel? Sukker? 
Salt? Te? Kaffe? Osv.

• Emballage og mængder. – Vis og forklar en 
pose, en pakke, en dåse, en bakke, en tube, et 
stykke, en skive, en æske, et kilo og en liter. 
– Indøv ordene og brug dem i beskrivelser af 
madvarerne: På billede 3 er der en pakke 
spaghetti, en bakke æg, to poser mel, en dåse 
bagepulver osv.

• Hvilken farve?  – Indøv bestemt form af 
substantiverne med adjektivisk kongruens-
bøjning. – Du spørger: Hvilken farve er brødet? 
Svar: Brødet er brunt. – Hvilken farve er 
mælken? Osten? Æggene? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’fløde’? 
’Franskbrød’? ’Pasta’? ’Gær’?

Tal om 
Fortæl og spørg hinanden, hvilken slags mad I
plejer at spise derhjemme. – Hvad køber I? Hvad
laver I selv? Fortæl! – Hvor ofte spiser I f.eks. ost,
wienerbrød, ris? – Hvad koster maden? Stil
kursisterne opgaven at finde ud af, hvad prisen er
på f.eks. en liter sødmælk, et brød, et kilo ris og en
bakke æg.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 4, ’Hvad 

laver de?’ Repeter teksten, og indøv verberne i 
perfektum. Øv logiske spørgsmål og svar med 
tidsudtryk (ikke 8 og 9). – ’Hvad har de lavet 
nu/i dag?’ (Forklar kursisterne at det hedder ’er 
gået ud’ i eksempel 4). 1. Carsten har set 
fjernsyn i dag. – 2. Mette har hørt radio i dag. 
– 4. Mette er gået ud nu. – 7. Lise har ligget i 
sengen i dag. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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32 Mælk og brød

1. fetaost
2. smør
3. yoghurt
4. mælk
5. ost
6. fløde

7. kiks
8. rundstykke
9. tebirkes

10. knækbrød
11. wienerbrød
12. rugbrød
13. franskbrød

14. havregryn
15. sukker
16. rugmel
17. hvedemel
18. ris
19. pasta
20. spaghetti

21. salt
22. æg
23. vaniljesukker
24. bagepulver
25. gær



Om billedsiden 
Her er de fire slags kød, der anvendes mest i
Danmark. Kødet har ikke altid samme navn som
dyret, det kommer fra, derfor er dyrene også
afbildet.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Det er en okse. – Hvad er
nummer 2? Det er hakket kød. – Hvad er
nummer 3? Det er en bøf. Osv.

• Ja/nej? – Svar med ja, det er det eller nej, det 
er det ikke. – Du spørger: Er det kylling på 
nummer 13? Svar: Ja, det er det. – Er det 
koteletter på nummer 10? Nej, det er det ikke. 
Det er pølser. Osv.

• Er der meget? – Utællelige substantiver. Svar 
med meget eller ikke noget. – Du spørger: Er der 
meget oksekød her? Svar: Ja, der er meget 
oksekød. – Er der meget mælk her? Nej, der er 
ikke noget mælk. – Er der meget kylling? Meget 
ris? Hakket kød? Smør? Ost? Lammekød?

• Hvor mange? – Flertal. Du spørger: Hvor 
mange får er der her? Svar: Der er to får. – Hvor 
mange grise? Bøffer? Pølser? Høns? Køer? Osv.

• Hvilken farve?  – Bestemt form og adjektiv. 
Svar med en hel sætning. – Du spørger: Hvilken
farve er koen? Svar: Koen er brun og hvid. 
– Hvilken farve er det hakkede kød? 
Fårepølsen? Grisene? Kyllingestykkerne? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’hakket kød’? 
’Lammekølle’? ’Bøf’? ’Pølse’?

Tal om 
Fortæl og spørg hinanden, hvilket kød I kan lide og
eventuelt ikke kan lide. – Hvilken slags kød fra
hvilke dyr plejer I at spise? – Tal om, hvilket kød I
koger og steger (se side 39), griller (se side 86),
eller spiser koldt som pålæg. – Hvilket kød spiser
man mest af i jeres hjemlande? Fortæl! – Se
danske husdyr på side 98. – Brug kopiark K-8 som
repetition fra forrige side: Lav farvediktat eller
prisdiktat eller spil med kortene.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 5, ’Flere 

verber’. Repeter teksten og indøv verberne i 
perfektum. Øv logiske spørgsmål og svar med 
tidsudtryk (og inversion). – ’Hvad har de lavet 
tidligere i dag?’ 1. Tidligere i dag har Said læst
en bog. 2. Tidligere i dag har Mohammed 
skrevet et brev. 3. Tidligere i dag har Gitte tænkt. 
4. Tidligere i dag har Lise spist. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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33 Kød

Oksekød 
1. en okse
2. hakket kød
3. bøf
4. oksekødspålæg

Lammekød
5. et får
6. en lammekølle
7. fårepølse

Svinekød
8. en gris
9. koteletter

10. pølser
11. kogt skinke

Hønsekød
12. en høne
13. kylling



Om billedsiden
Emnet er fisk og skaldyr. – Om indvandrere er
vant til at spise fisk, afhænger normalt af
hjemlandets beliggenhed. – Se også side 100 ’Fisk
og skaldyr’. 

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar frossen
fisk, makrel i tomat.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er 

nummer 1? Svar: Det er laksefilet. – Hvad er 
nummer 2? Det er marinerede sild. – Hvad er 
nummer 3? Osv.

• Ja/nej? – Svar med ja, det er det eller nej, det 
er det ikke. – Du spørger: Er det makrel i tomat 
på nummer 4? Svar: Ja, det er det. – Er det en 
hummer på nummer 9? Nej, det er det ikke. Det 
er krebs. Osv.

• Er der mange? – Svar med mange. – Du 
spørger: Er der mange rejer her? Ja, der er 
mange. – Er der mange hummere her? Nej, der 
er kun tre. – Er der mange blåmuslinger her? Ja, 
der er mange. Osv. 

• Emballage og mængder. – Repeter en dåse, et 
stykke, et glas. Brug ordene i beskrivelserne af 
madvarerne: Her er en dåse tun, et stykke 
frossen fisk, et glas marinerede sild. – Øv 
ordene som sammensatte ord: Her er en tundåse, 
en makreldåse, et fiskestykke, et sildeglas. 

• Hvilken farve?  – Bestemt form og adjektiv. 
Svar med hele sætninger. – Du spørger: Hvilken 
farve er krebsene? Svar: Krebsene er røde. 
– Hvilken farve er blåmuslingerne? 
Makreldåsen? Rejerne? Tundåsen? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’fiskefrikadeller’? 
’Tun’? ’Laksefilet’? ’Marinerede sild’?

Tal om 
Fortæl og spørg hinanden, hvilke slags fisk og
skaldyr I kan lide og eventuelt ikke kan lide. Plejer
I at spise fisk, hvor ofte og hvilken slags? – Tal om
hvilken slags fisk vi køber fersk og frossen, om vi
koger eller steger den, eller spiser den rå. – Hvilke
slags fisk og skaldyr er der i jeres hjemlande?
Fortæl!

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 5, ’Flere 

verber’. Repeter teksten og indøv verberne i 
futurum. Øv logiske spørgsmål og svar med 
tidsudtryk. – ’Hvad skal/vil/må de (ikke) gøre 
nu?’ 1. Said vil læse en bog nu. 3. Gitte skal 
tænke nu. – 6. Gitte må ikke ryge nu. 7. Gitte må 
grine nu. 8. Said må ikke græde nu. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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34 Fisk

Fisk
1. laksefilet
2. marinerede sild
3. frossen fisk
4. makrel i tomat
5. fiskefrikadeller
6. tun på dåse

Skaldyr 
7. blåmuslinger
8. hummer
9. krebs

10. rejer



Om billedsiden 
Emnet er grøntsager, krydderier og krydderurter. 
– For særligt interesserede: Uden nummer på
billede 1 er fra venstre: squash, radiser, broccoli,
aubergine, kålrabi, hvidkål, blomkål, kinakål,
rødbeder og selleri.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Det er en porre. – Hvad er
nummer 2? Det er kartofler. – Hvad er nummer
3? Det er peberfrugter. Osv.

• Ja/nej? – Svar med ja, det er det eller nej, det 
er det ikke. – Du spørger: Er det svampe på 
nummer 13? Svar: Ja, det er det. – Er det 
persille på nummer 10? Nej, det er det ikke. 
Det er hvidløg. Osv.

• Er der mange? – Svar med antal eller 
mange/meget. – Du spørger: Er der mange 
kartofler her? Svar: Der er fem kartofler. 
– Er der mange agurker her? Mange tomater? 
– Er der meget krydderi her? Meget olie? Meget 
sennep? Osv.

• Emballage og mængder. – Repeter en flaske, et 
glas, et bundt. Brug ordene i beskrivelserne af 
madvarerne: På billede 1 er der et bundt 
gulerødder. På billede 2 er der en flaske eddike, 
et glas oregano osv. – Sæt ordene sammen: Et 
gulerodsbundt, en eddikeflaske, et oreganoglas 
Osv.

• Hvilken farve?  – Bestemt form og adjektivisk 
kongruensbøjning. Vis og forklar ’ingenting’. 
– Du spørger: Hvad er grønt her? Svar: Salaten 
er grøn. Bønnerne er grønne. Osv. – Hvad er 
rødt her? En peberfrugt er rød. Tomaterne er 
røde. Osv. – Hvad er blåt her? Ingenting. Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’chilipeber’? ’Olie’? 
’Eddike’? ’Ingefær’?

Tal om 
Fortæl og spørg hinanden, hvilken slags grøntsager
I kan lide og plejer at spise. – Hvilke koger vi, og
hvilke spiser vi rå? Hvad laver vi af grøntsager?
F.eks. majsbrød eller chips og pommes frites. 
– Hvilke slags grøntsager bruger I meget af i jeres
hjemlande og i Danmark? – Tag krydderier og
urter med, som I bruger derhjemme. Lugt og smag
på dem, og fortæl hvad de bruges til. – Brug
kopiark K-9, og lav farvediktat eller spil med
kortene.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 5, ’Flere 

verber’. Repeter teksten og indøv verberne i 
præteritum. Øv logiske spørgsmål og svar med 
tidsudtryk (og inversion). – ’Hvad lavede de i 
går aftes?’ 1. I går aftes læste Said. 3. I går aftes 
tænkte Gitte meget. 4. I går aftes spiste Lise 
meget. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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35 Grøntsager

Grøntsager
1. porre
2. kartofler
3. peberfrugter
4. salat
5. gulerødder
6. kål
7. agurk

8. chilipeber
9. løg

10. hvidløg
11. bønner
12. tomater
13. svampe

Krydderier 
14. ketchup
15. sennep
16. basilikum
17. persille
18. dild
19. timian
20. eddike

21. olie
22. oregano
23. karry
24. koriander
25. paprika
26. hvidløg
27. ingefær
28. salt
29. peber



Om billedsiden
Emnet er frugt, bær og nødder. – For de specielt
interesserede: På billede 1 er der en mandarin ved
siden af appelsinen, og på fadet er der ferskner og
abrikoser.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Øv udtalen af mango
[mang’go] ekstra.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er 

nummer 1? Svar: Det er bananer. – Hvad er 
nummer 2? Det er ananas. – Hvad er nummer 3? 
Det er druer. Osv.

• Ja/nej? – Svar med ja, det er der eller Nej, det 
er der ikke. – Du spørger: Er der marmelade på 
billede 3? Svar: Ja, det er der. – Er der nødder 
på billede 1? Nej, det er der ikke. Der er frugt. 
– Nummer 7, er det kiwi? Osv.

• Er der nogen? – Svar med antal, mange eller 
ingen. – Du spørger: Er der nogen æbler her? 
Svar: Ja, der er tre æbler. – Er der nogen druer 
her? Ja, der er mange druer. – Er der nogen 
tomater her? Nej, der er ingen tomater. – Er der 
nogen bananer? Citroner? Oliven? Pærer? Osv.

• Er der nogen? – Svar med meget eller ikke 
noget. – Du spørger: Er der noget frugt her? 
Svar: Ja, der er meget frugt. – Er der noget 
krydderi her? Nej, der er ikke noget krydderi. – 
Er der noget kød her? Noget marmelade? Noget 
brød? Osv.

• Hvilken farve? – Bestemt form og adjektiver i 
kongruensbøjning. – Du spørger: Hvad er gult 
her? Bananerne er gule. Citronen er gul. Et 
marmeladeglas er gult. – Hvad er rødt her? 
Æblet er rødt. Druerne er røde. Mangoen er rød. 
Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’oliven’? ’Melon’? 
’Blåbær’? ’Marmelade’?

Tal om 
Fortæl og spørg hinanden, hvilke slags frugt,
nødder og bær I kan lide og plejer at spise. Hvor
ofte spiser I f.eks. æbler, bananer og oliven? 
– Hvad laver vi af frugt og bær? F.eks. marmelade,
juice, kager. – Hvilke slags frugt bruger kursisterne
meget af i hjemlandet og i Danmark? – Smag på
forskellige frugter og bær og diskuter, om de
smager sødt, surt eller salt. – Stil kursister opgaven
at finde ud af, hvad frugt koster der, hvor de køber
ind.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum og futurum. Brug 

side 9, ’Du og jeg’. Repeter teksten og indøv 
verberne i perfektum og futurum. Øv spørgsmål 
og svar med tidsudtryk. – ’Hvad har de (ikke) 
lavet hele dagen, og hvad skal de også/heller 
(ikke) lave i morgen?’ – 1. Jeg har talt dansk 
hele dagen, og jeg skal også tale dansk i 
morgen. 8. Den har ikke talt dansk hele dagen, 
og den skal heller ikke tale dansk i morgen. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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36 Frugt og bær

Bær
13. tyttebær
14. jordbær
15. ribs
16. stikkelsbær
17. hindbær
18. blåbær

Marmelade

Nødder
19. jordnødder
20. valnødder
21. hasselnødder

Frugt
1. bananer
2. ananas
3. druer
4. oliven
5. appelsin
6. citron
7. kiwi
8. pære

9. avokado
10. æbler
11. mango
12. melon



Om billedsiden 
Emnet er drikkevarer, junkfood og slik. Junkfood
og slik spiser vi oftest mellem måltiderne. ’Junk-
food’ er mad med mange kalorier og lidt næring.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar junk-
food, slik, søde sager. – I kopperne er der te og
kaffe. Øl, vin og snaps er drikkevarer med alkohol.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Det er kaffe. – Hvad er
nummer 2? Det er te. – Hvad er nummer 3? Det
er mælk. Osv.

• Er der nogen? – Svar med antal, mange eller
ingen. – Du spørger: Er der nogen flasker her?
Ja, der er fem flasker. – Er der nogen bolcher
her? Ja, der er mange bolcher. – Er der nogen
æbler her? Nej, der er ingen æbler. – Er der
nogen pastiller? Kager? Druer? Osv.

• Emballage og mængder. – Repeter en pose, en
pakke, en dåse, et stykke, en flaske og et glas, en
portion. Brug ordene i beskrivelserne af
madvarerne: Et glas vand, en flaske sodavand,
en pose peanuts, en pakke tyggegummi, en
portion is osv. – Sæt ordene sammen: Et vand-
glas, en sodavandsflaske, en tyggegummipakke
osv.

• Hvilken farve? – Bestemt form og adjektivisk
kongruensbøjning. – Du spørger: Hvilken farve

er isen? Svar: Isen er lyserød og hvid og brun. 
– Hvilken farve er chipsposen? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’pommes frites’?
’Burger’? ’Slik’?

Tal om
Fortæl og spørg hinanden, hvilke slags drikkevarer
I kan lide og plejer at købe. Tal om, hvad
drikkevarerne er lavet af. Hvad er sundt og usundt
at drikke? – Køber I junkfood og søde sager?
Hvilke slags? Tal om, hvad junkfood og slik er
lavet af. Hvad er fedt, salt og sødt? Hvad er sundt
og usundt? – Brug kopiark K-10 og lav farvediktat
eller spil med kortene.

Faste opgaver
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 12, ’Om

morgenen’. Repeter teksten og indøv verberne i
perfektum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk (ikke 1 og 2). (Forklar kursisterne, at
det hedder ’er stået op’ i eksempel 3). – ’Hvad
har Carsten lavet nu?’ 3. Han er stået op nu. 4.
Han har vasket sig nu. 5. Han har tørret sig nu.
6. Han har barberet sig nu. Osv.

• Husk  – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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37 Drikkevarer, junkfood og slik
Drikkevarer
1. kaffe
2. te
3. mælk
4. vand
5. juice
6. saft
7. sodavand
8. øl
9. vin

10. snaps

junkfood
11. burger
12. pizza
13. pølse i brød, 

hotdog
14. pitabrød med 

falafel
15. pommes frites
16. chips
17. popcorn
18. peanuts

Slik
19. pastiller
20. tyggegummi
21. blandet slik
22. bolcher
23. lakrids
24. chokolade
25. is



Om billedsiden
Her vises to eksempler på hvert af måltiderne
morgenmad, frokost, eftermiddagsmad, aftensmad.
Den traditionelle danske madpakke er også med. 

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’på side 21. – Vis og forklar
måltider, madpakke, pastasalat, sovs. – Repeter
måltiderne på side 21 i ’Døgnet’.

Sprogøvelser
• Hvad? – Du spørger: Hvad er det første billede? 

Svar: Det er morgenmad. – Hvad er det tredje 
billede? Det er frokost. Osv. – Kursisterne 
spørger hinanden: Hvad er nummer 1? Svar: Det 
er cornflakes, juice og te. – Hvad er nummer 2? 
Det er brødskiver og æg og kaffe. Osv.

• Ja/nej? – Svar med er. – Du spørger: Er der en 
madpakke på billede 4? Svar: Ja, det er der. – Er 
der salat på billede 6? Nej, det er der ikke. – Er 
der et glas vin på billede 7? Ja, det er der. – Er 
der sodavand og te på billede 5? Nej, det er der 
ikke. Der er kun juice. Osv.

• Er der nogen/noget? – Svar med antal, meget
eller lidt og billednummer. – Du spørger: Er der 
nogen æbler her? Svar: Ja, der er et æble på 
billede 4. – Er der noget salat her? Ja, der er 
meget salat på billede 7. – Er der noget 
marmelade her? Noget frugt? Nogen glas? 
Nogen brødskiver? Noget kaffe? Noget 
sodavand? Noget ost? Osv.

• Med hvad? – Vis og forklar med om tilbehør til 
mad, f.eks. et pitabrød med pommes frites, 
frikadeller med sovs. Repeter side 14. 
– Kursisterne siger: Billede 1 er cornflakes med
sukker. – Billede 2 er brød med marmelade og 
med honning. – Billede 3 er pitabrød med
pommes frites. Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’cornflakes’? 
’Pitabrød’? ’Ostemad’? ’Salat’?

Tal om 
Fortæl, hvilken slags mad I spiser til forskellige
måltider. – Hvilke af måltiderne på billederne ville
I vælge? Hvad kan I lide, og hvad kan I ikke lide?
– Hvad er sundt og usundt her?

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 12, ’Om 

morgenen’. Repeter teksten og indøv verberne i 
futurum. Øv logiske spørgsmål og svar med 
tidsudtryk (og inversion). – ’Hvad skal Carsten 
også gøre i morgen?’ 1. I morgen skal Carsten 
også sove. 3. I morgen skal han også stå op. 4. I 
morgen skal han også vaske sig. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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38 Måltider

1. Morgenmad: Cornflakes, juice, te.
2. Morgenmad: Brødskiver, æg, kaffe.
3. Frokost: Pitabrød, pommes frites, øl.
4. Frokost: Madpakke med rugbrød, æble, mælk.
8. Eftermiddagsmad: Ostemad, frugt, juice.
6. Eftermiddagskaffe: Kage, kaffe.
7. Aftensmad: Kylling, pastasalat, frugt.
8. Aftensmad: Frikadeller med sovs og kartofler, is.



Om billedsiden 
Bibi og Tarik laver middagsmad og bager kage, og
de viser nogle af verberne, som beskriver
fremgangsmåden. – Vi taler om, hvilken slags mad
vi laver derhjemme, hvordan vi tilbereder den, og
hvem der laver den.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
skræller, snitter, rører, hælder, dejen. 

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad

laver Bibi på billede 1? Svar: Hun vasker
kartofler. – Hvad laver Tarik på billede 7? Han
rører i en skål. Osv.

• Ja/nej? – Indøv; ’Ja, det gør hun.’ ’Nej, det gør
hun ikke.’ – Du spørger: Vasker Bibi kartofler på
billede 1? Svar: Ja, det gør hun. – Skærer hun
løg på billede 4? Nej, det gør hun ikke. Hun
snitter gulerødder. – Spiser Tarik kage? Nej, det
gør han ikke. Han bager kage.

• Fortæl! – Øv inversion med først, så, bagefter,
til sidst. – Du fortæller om Bibi: Først vasker
hun kartofler. Så skræller hun kartofler. Så koger
hun ris. Bagefter skærer hun gulerødder og løg.
Til sidst steger hun kødet. – Kursisterne gentager
og fortæller sammenhængende. – Du fortæller
om Tarik på samme måde, og kursisterne
gentager og fortæller.

• Hvad gøres? – Vis og forklar passiv med -s. 
– Du viser billederne i bogen og siger:
’Kartoflerne vaskes og skrælles. Risen koges.
Gulerødderne og løget skæres. Kødet steges. 
– Mælken hældes i dejen. Kageformen sættes i
ovnen.’ – Kursisterne gentager det, til de kan
det. – Fortæl det gerne en gang til med flere
passive verber, især om Tariks kagebageri.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en skål’? ’En
kageform’? ’En dej’?

Tal om
Fortæl hinanden om en speciel middagsret eller
kage, I plejer at lave, hvilke ingredienser bruger I,
og hvordan gør I? – Lav en salat eller bag
æbleskiver eller pandekager på holdet. Gennemgå
opskriften på forhånd, og tal om, hvad I gør
undervejs. Øv også passiv med -s. – Fortæl, hvem
der laver mad hjemme hos jer. Kan mænd lave god
mad? Diskuter!

Faste opgaver
• Ekstra verber: Perfektum. Repeter teksten med 

verberne i perfektum. Øv logiske spørgsmål og 
svar med tidsudtryk. – ’Hvad har Bibi og Tarik 
lavet i dag?’ – Bibi har lavet middagsmad i dag: 
1. og 2. Hun har vasket og skrællet kartofler. 3. 
Hun har kogt ris i dag. Osv. – Tarik har bagt en 
kage i dag. 7. Han har rørt i en skål. 8. Han har 
hældt mælk i dejen. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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39 Madlavning

Bibi laver middag
1. Hun vasker kartofler.
2. Hun skræller kartofler.
3. Hun koger ris.
4. Hun snitter gulerødder.
5. Hun skærer løg.
6. Hun steger kød.

Tarik bager en kage
7. Han rører i en skål.
8. Han hælder mælk i dejen.
9. Han sætter kageformen 

i ovnen.



Om billedsiden
Emnet er adjektiver. ’Stor og lille,’ ’ny og gammel’
øves i kongruensbøjning med substantiverne i ental
og flertal.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden. Øv især de
forskellige former af lille.

Sprogøvelser
• Hvad? – Du spørger: Hvad er der på det første 

billede? Svar: Der er en stor tomat og et stort 
æg. – Hvad er der på det andet billede? Osv. 
Kursisterne spørger hinanden.

• Ja/nej? – Svar med er. – Du spørger: Er der et 
stort æg på billede 1? Svar: Ja, det er der. – Er 
der et lille æg på billede 4? Nej, det er der ikke. 
Der er mange små æg. – Er der mange store 
tomater på billede 3? Osv.

• Store og små? - Brug side 2 ’Familie’. Du 
spørger: Har Mette og Carsten en stor dreng? 
Nej, de har en lille dreng. – Har de to små
piger? Nej, de har to store piger. – Har Bibi og 
Nasir to små drenge? Nej, de har en stor dreng 
og en lille dreng. – Har du store eller små børn? 
Fortæl!

• Er der nogen? – Brug side 6 og 7. – Du 
spørger: Er der nogen nøgler her? Ja, der er en 
stor nøgle på side 6 og syv små nøgler på side 7. 
– Nogen glas? Ja, der er et stort glas på side 6 
og fem små glas på side 7. Osv.

• Hvor er? – Indøv bestemt form med adjektivisk 
kongruensbøjning med side 40. Øv specielt 
den/det lille. Svar med hele sætninger. – Du 
spørger: Hvor er den lille tomat? Svar: Den lille
tomat er på billede 2. – Hvor er det lille æg? Det 
nye æble? De gamle bananer? De små æg? Osv.

• Kan I forklare? – Vis og forklar ’det modsatte 
af’. – Hvad er det modsatte af stor? Det 
modsatte af lille? Det modsatte af gammel? 

Tal om 
Fortæl, hvilke store og små ting I har i
klasselokalet, f.eks.: Vi har en stor tavle, et lille
skab, et stort billede og fire små blomster i lokalet.
Osv. – Fortæl, hvad I har af nyt og gammelt tøj,
nye og gamle ting, brug også gerne farver, f.eks.:
Jeg har en gammel blå jakke og et nyt rødt
halstørklæde. Jeg har to nye gule blyanter og to
gamle grå viskelædere. Osv. – Brug kopiark K-48
’Lise køber en bluse’ og tal om for stor og for lille.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 39, 

’Madlavning’. Repeter teksten og indøv 
verberne i futurum. Øv logiske spørgsmål og 
svar med tidsudtryk (og inversion). ’Hvad skal
Bibi og Tarik lave til middagsmad senere i dag?’
– Senere i dag skal Bibi lave middagsmad. 1. og 
2. Hun skal vaske og skrælle kartofler. 3. Senere 
i dag skal hun koge ris. Osv. – Senere i dag skal
Tarik bage en kage. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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40 Stor og lille

1. en stor tomat og et stort æg
2. en lille tomat og et lille æg
3. mange store tomater og mange store æg
4. mange små tomater og mange små æg
5. en ny banan og et nyt æble
6. en gammel banan og et gammelt æble
7. nogle nye bananer og nogle nye æbler
8. nogle gamle bananer og nogle gamle æbler



Om billedsiden 
Emnet er stadig adjektiver. 

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
adjektiverne.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Det er en grim T-shirt. – Hvad
er nummer 2? Det er en pæn T-shirt. Osv.

• Ja/nej? – Svar med er. - Du spørger: Nummer
4, er det en kort blyant? Svar: Ja, det er det. 
– Nummer 8, er det en ung mand? Nej, det er
det ikke. Det er en gammel mand. – Er der
meget mad på nummer 10? Osv.

• Hvor er? – Øv de otte første med bestemt form
i adjektivisk kongruensbøjning. Svar med hele
sætninger. – Du spørger: Hvor er den korte
blyant? Svar: Den korte blyant er på nummer 4.
– Hvor er den tykke bog? Den unge mand? Den
pæne T-shirt? Den lange blyant? Den tynde bog?
Osv.

• Ung eller gammel?  – Brug side 18 og 19. Øv
ung og gammel, stor og lille med bøjninger.
Repeter navnene på personerne. – Du spørger:
Er der nogen gamle damer her? Ja, Kirsten er en
gammel dame. – Er der nogen unge kvinder
her? Nogen unge mænd? Nogen gamle mænd?
Nogen store piger? Nogen små drenge? Osv.

• God eller dårlig? – Se på T-shirtene på side 41
og indøv synonymer til adjektiverne, f.eks.: Den
første T-shirt er ’grim’, ’beskidt’, ’plettet’,
’hullet’, ’gammel’ og ’dårlig’. Den anden T-shirt
er ’fin’, ’pæn’, ’ren’, ’hel’, ’ny’ og ’god’. – Brug
adjektiver om ting i lokalet.

• Kan I forklare? – Hvad er det modsatte af
lang? Tynd? Meget?

Tal om
Hvad er til højre og venstre på holdet. – Hvad har
du? F.eks.: Et fint ur, et stort halstørklæde, et nyt
viskelæder, en god lærer. – Tal om, hvordan I selv
er og ser ud (med forsigtighed): Er du ung eller
gammel? Kort eller lang? Tynd eller tyk? Er du
f.eks. ’sød’, ’glad’, ’rar’, ’flink’, ’god’ og ’dygtig’?
Eller ’ked af det’, ’sur’, ’gal’, ’streng’ og ’dum’?

Faste opgaver
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 39, 

’Madlavning’. Repeter teksten og indøv 
verberne i præteritum. Øv logiske spørgsmål og 
svar med tidsudtryk. – ’Hvad lavede Bibi og 
Tarik i går?’ – Bibi lavede aftensmad i går. 1. og 
2. Hun vaskede og skrællede kartofler. 3. Hun 
kogte ris. Osv. Tarik bagte kage i går. 7. Han 
rørte i en skål. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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41 Højre og venstre

1. en grim T-shirt
2. en pæn T-shirt
3. en lang blyant
4. en kort blyant
5. en tyk bog
6. en tynd bog
7. en ung mand
8. en gammel mand 

9. meget mad
10. lidt mad
11. mange penge
12. få penge
13. venstre side
14. højre side



Om billedsiden
På denne og de næste to sider er emnet tøj. Her er
det almindelige sommertøj plus en tyk sweater og
gummistøvler, som også hører med til den danske
sommer. – Vintertøjet har ikke sin egen side i
bogen, men dækkes stort set af det, vi kalder
overtøj. For mere typisk vintertøj, se side 27, 29,
87, 107.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
slipover, hjelm, bukser og cowboybukser. Øv
udtalen af ketsjer ekstra.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er 

nummer 1? Svar: Det er en T-shirt. – Hvad er 
nummer 2? Det er en kjole? – Hvad er nummer 
3? Osv.

• Hvad har de på? – Indøv ’har på’, repeter 
navnene på personerne. – Du spørger: Hvad har 
Dorte på? Svar: Hun har T-shirt, kjole og 
sandaler på. – Hvad har Tarik på? Han har en 
fodboldtrøje, shorts, sokker og løbesko på. Osv.

• Hvad holder de? - Vis og forklar ’holder’. 
Repeter ingenting. – Du spørger: Hvad holder
Bibi? Svar: Hun holder en taske. – Hvad holder 
Viktor? Han holder ingenting. – Hvad holder 
Ole? Han holder en hjelm. Osv.

• Ja/nej? – Indøv: ’Ja, det har han.’ ’Nej, det har
han ikke.’ – Du spørger: Har Ole en slipover på? 
Svar: Ja, det har han. – Har Viktor løbesko på? 
Nej, det har han ikke. Han har gummistøvler på. 
Osv. – Repeter ja, det gør hun og nej, det gør 
hun ikke. – Spørg: Holder Bibi en bærepose? 
Nej, det gør hun ikke. Hun holder en taske. Osv.

• Hvilken farve? – Genitiv-s. Svar med hele 
sætninger. – Du spørger: Hvilken farve er Tariks 
bluse? Svar: Tariks bluse er rød. – Hvilken farve 
er Dortes kjole? Bibis bluse? Oles vest? Lises 
sko? Viktors gummistøvler? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en bærepose’? ’En 
hjelm’? ’Et par shorts’?

Tal om 
Fortæl, hvad slags tøj I har på i dag. Tal om
farverne på tøjet og om det er nyt eller gammelt,
kort eller langt, tyndt eller tykt.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 26, 

’Sommer i parken’. Repeter teksten og indøv 
verberne i perfektum. Øv logiske spørgsmål og 
svar med tidsudtryk. – ’Hvad har de lavet hele 
dagen?’ 1. Han har siddet på en bænk og læst
hele dagen. 2. Hun har gynget hele dagen. 3. 
Han har leget i sandkassen hele dagen. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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42 Sommertøj

1. en T-shirt
2. en kjole
3. en bærepose
4. sandaler
5. en bluse
6. en nederdel
7. en taske
8. bukser

9. en slipover
10. jeans
11. en hjelm
12. sko
13. en bikini
14. en ketsjer
15. et badehåndklæde
16. løbesko

17. en kasket
18. en sweater
19. cowboybukser
20. gummistøvler
21. en fodboldtrøje
22. en fodbold
23. shorts
24. sokker



Om billedsiden 
Her ses overtøj, regntøj og tilbehør, men også
almindeligt sommertøj. Bemærk især Holgers
jakkesæt og slips, der ikke er så synligt på billedet.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
overtøj, støvler, vanter og handsker, sut, slips og
jakkesæt, læderjakke og anorak.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Det er en hat. – Hvad er
nummer 2? Det er en frakke. – Hvad er nummer
3? Det er en taske. Osv.

• Hvad har de på? – Repeter navnene. Du
spørger: Hvad har Kirsten på? Svar: Hun har hat
og halstørklæde og frakke og handsker og
støvler på. – Hvad har Jonas på? Han har
regnjakke og regnbukser og gummistøvler på.
Osv.

• Ja/nej? – Svar med har. – Du spørger: Har
Nasir frakke på? Svar: Nej, det har han ikke.
Han har læderjakke på. Osv. – Svar med gør. 
Du spørger: Holder Kirsten en taske? Svar: Ja,
det gør hun. – Holder Holger en kuffert? Nej,
det gør han ikke. Han holder ingenting. Osv. 

• Hvilken farve? – Vis og forklar genitiv-s. Svar
med hele sætninger. – Du spørger: Hvilken farve
er Kirstens frakke? Svar: Kirstens frakke er rød.
– Hvilken farve er Annes hue? Holgers frakke?

Emmas paraply? Nasirs jakke? Jonas’
gummistøvler? Osv.

• Hvem er de? – Se på side 42 og 43 sammen.
Brug præpositionen med. Svar med hele
sætninger. Du spørger: Hvem er damen med den
sorte hat? Svar: Damen med den sorte hat er
Kirsten. – Hvem er drengen med den røde
bluse? Drengen med den røde bluse er Tarik. 
– Hvem er kvinden med den gule kjole? Osv.

• Kan I forklare? - Hvad er ’en sut’? ’Et slips’?
’En paraply’?

Tal om
Fortæl, hvad I har på om vinteren, og hvad børnene
har på, når det er koldt. – Tal om tøj i ’par’: Et par
sko, et par handsker osv. – Lær kursisterne ordene
på tøjdetaljerne, og vis dem på billederne eller på
deres tøj: knap, knaphul, lynlås, velcrolukning,
ærme, flip, krave og lomme.

Faste opgaver
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 26, 

’Sommer i parken’. Repeter teksten og indøv 
verberne i futurum. Øv logiske spørgsmål og 
svar med tidsudtryk (ikke 9) (og inversion). 
– ’Hvad vil de også lave i morgen?’ 1. I morgen 
vil han også sidde på en bænk og læse. 2. I 
morgen vil hun også gynge. 3. I morgen vil han 
også lege i sandkassen. Osv.

• Husk ’Om os’, ’Talgymnastik’ og 
mundtligt hjemmearbejde.
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43 Overtøj

1. en hat
2. en frakke
3. en taske
4. støvler
5. en hue
6. en sut
7. et halstørklæde
8. vanter

9. et jakkesæt
10. et slips
11. en frakke
12. handsker
13. en skjorte
14. en læderjakke
15. et bælte
16. en kuffert

17. en paraply
18. en trøje
19. en anorak
20. en hætte
21. en regnjakke
22. regnbukser
23. støvler



Om billedsiden
Her er babyudstyr, undertøj og nattøj. Hvis mange
af kursisterne på holdet er spædbørnsforældre, kan
temaet babyudstyr og børnetøj udvides. – Hvor
detaljeret, man skal behandle undertøjet, afhænger
af klassens sammensætning, men underviseren kan
evt. reklamere lidt ekstra for lange underbukser og
strømpebukser til brug i den danske vinter.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
babyudstyr, body (en lang bluse med knapper
mellem benene), salve, vådservietter, puslebord,
undertøj og nattøj. 

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er 

nummer 1? Svar: Det er en body/en bluse. 
– Hvad er nummer 2? Det er en ble. – Hvad er 
nummer 3? Osv.

• Hvad har de på? – Repeter navnene. 
Kursisterne spørger hinanden: Hvad har Lise 
på? Svar: Hun har natkjole og sutsko på. – Hvad 
har Anne på? Hun har bluse og ble på. Osv.

• Ja/nej? - Svar med er og har. – Du spørger: Er 
der lange underbukser på billede 2? Svar: Ja, det
er der. – Har Mette pyjamas på? Svar: Ja, det har 
hun. – Har Anne bukser på? Nej, det har hun 
ikke. Hun har kun ble på. – Er nummer 11 en 
bh? Nej, det er det ikke. Det er trusser. Osv.

• Hvilken farve? – Genitiv-s. Svar med hele 
sætninger. – Du spørger: Hvilken farve er Annes 
puslebord? Svar: Annes puslebord er blåt. 
– Hvilken farve er Annes body/bluse? Lises 
natkjole? Mettes sutsko? Osv.

• Kan I forklare? Hvad er ’en sæbe’? ’En trøje’? 
’En pyjamas’? ’Sutsko’?

Tal om 
Se på de tre sider om tøj sammen. Lær kursisterne
navnene på de forskellige materialer, som uld,
bomuld, nylon, silke, læder og skind. Tal om, hvad
tøjet er lavet af. Kjolen er lavet af bomuld,
sweateren er lavet af uld osv. Sæt ordene sammen:
en bomuldskjole, en uldsweater, en læderjakke, en
silkepyjamas osv. Tal om materialerne i tøjet på
billederne og i kursisternes eget tøj. – Lær
kursisterne danske skonumre og tøjstørrelser.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 27,

’Vinter i parken’. Repeter teksten og indøv
verberne i perfektum. Øv logiske spørgsmål og
svar med tidsudtryk. – ’Hvad har de lavet i dag/i
mange timer?’ 1. Hun har luftet sin hund i dag.
2. Hun har stået på ski i dag. 3. De har skøjtet i
mange timer. 4. Han har kælket i dag. 5. Hun
har trukket en kælk i dag. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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44 Undertøj
Babyudstyr
1. en body
2. en ble
3. en salve
4. en sæbe
5. vådservietter
6. et puslebord

Undertøj
7. en langærmet    

undertrøje
8. lange underbukser
9. strømpebukser til børn

10. en bh 
11. trusser
12. korte underbukser
13. strømpebukser 

til damer

Nattøj
14. en pyjamas
15. en natkjole
16. sutsko, hjemmesko



Om billedsiden 
Emnet er navne på kropsdele. – Ordene her
præsenteres i den form, vi bruger mest: Kropsdele,
vi har flere af, står i ubestemt form, og dem, vi kun
har en af, står i bestemt form.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar kroppen,
hovedet og ansigtet. Vis en kind og en tå. Nævn
også eventuelle varianter som f.eks. ’numsen’.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Det er hovedet. – Hvad er
nummer 2? Det er ansigtet. – Hvad er nummer
3? Det er en skulder. Osv. 

• Ja/nej? – Svar med er. – Du spørger: Nummer
9, er det hans mave? Svar: Ja, det er det. 
– Nummer 18, er det hans næse? Nej, det er det
ikke. Det er munden. – Er nummer 10 en hofte?
Ja, det er det. Osv.

• Sig det! Vis det! – Du peger på forskellige
steder på dig selv, og kursisterne siger navnet på
kropsdelen. Start langsomt og øg tempoet
efterhånden. – Du siger navnet på en kropsdel,
og kursisterne peger på den på sig selv. – Du
siger: Højre arm, venstre hånd, højre øje, venstre
knæ osv., og kursisterne peger. – Kursisterne
siger efter tur ordene, og de andre peger.

• Hvor mange? – Indøv flertal af substantiverne.
– Du spørger: Hvor mange ører har vi? Svar: Vi

har to ører. – Hvor mange fingre har vi? Hvor
mange skuldre? Hoveder? Kroppe? Øjne?
Hænder? Tæer? Knæ? Osv.

• Hvad gør vi? – Indøv verberne til kropsdelene.
Brug præpositioner med og på. Vi ser med
øjnene. Vi hører med ørerne. Vi lugter med
næsen. Vi spiser, snakker, smiler med munden.
Vi skriver, vinker, klapper og slår med hånden
osv. – Vi går og står på benene. Vi sidder på
bagdelen. Vi ligger på ryggen. Osv. – Spørg:
Hvad gør vi med ørerne? Osv.

Tal om
Giv hinanden gode råd om, hvad I skal have på,
når I fryser, f.eks.: Jeg fryser om hænderne. Du
skal have vanter på. – Jeg fryser om hovedet. Du
skal have hue på. – Jeg fryser om knæene. Du skal
have lange underbukser på. Osv. – Brug kopiark 
K-11 i Kortspillet for at øve kropsdele i flertal.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 27, ’Vinter i

parken’. Repeter teksten og indøv verberne i
futurum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk (og inversion). – ’Hvad vil de også
lave i morgen?’ 1. I morgen vil hun også lufte
sin hund. 2. I morgen vil hun også stå på ski. 3.
I morgen vil de også skøjte. 4. I morgen vil han
også kælke. 5. I morgen vil hun også trække en
kælk. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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45 Kroppen

1. hovedet
2. ansigtet
3. en skulder
4. en albue
5. en hånd
6. en finger
7. halsen

8. brystet
9. maven

10. en hofte
11. et knæ
12. en ankel
13. en fod
14. panden

15. et øje
16. et øre
17. næsen
18. munden
19. hagen
20. håret
21. nakken

22. ryggen
23. bagdelen
24. en arm
25. et ben



Om billedsiden 
Emnet er hverdagssygdomme, småplager og noget
lidt mere alvorligt som en brækket arm. Øvelse af
navnene for kropsdelene fortsætter fra forrige side.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
forkølet, feber, kløe, brækket.

Sprogøvelser
• Hvad fejler de? – Du spørger: Hvad fejler

Pedro? Svar: Han er forkølet. Han har feber, og
han har ondt i halsen. – Hvad fejler Jonas? Han
har ondt i maven – Hvad fejler du? Jeg fejler
ingenting. Osv.

• Ja/nej? – Svar med er og har. – Du spørger:
Har Gitte det dårligt? Svar: Ja, det har hun. Har
hun ondt i maven? Nej, det har hun ikke. Hun
har ondt i hovedet. – Har Tarik det dårligt? Ja,
det har han. Han har tandpine. Osv.

• Hvor har du ondt? – Du peger på dig selv, og
kursisterne siger f.eks.: Jeg har ondt i øjnene.
Jeg har ondt i højre øre. Jeg har ondt i venstre
ankel. Jeg har ondt i ryggen. Osv.

• Hvordan går det? – Kursisterne spiller, at de
har ondt et sted, og de andre spørger: Hvordan
har du det? Hvordan går det med maven/
hovedet/forkølelsen? ’Den syge’ svarer: Godt
tak, jeg er rask nu, okay, ikke så godt, dårligt.

De andre siger: Godt, du har det bedre nu, surt
du er syg, stakkels dig, god bedring!

• Hvad hjælper? – Se på apotekervarerne på side
75 og gennemgå ordene. – Giv hinanden råd:
Jeg har ondt i hovedet. Tag en pille. – Jeg hoster.
Tag hostesaft! – Jeg er tæt i næsen. Brug
næsedråber! – Jeg har kløe. Brug salve! – Jeg
har et sår. Tag plaster på! – Jeg er meget varm,
måske har jeg feber. Brug et termometer og mål
temperaturen!

Tal om
Lær kursisterne flere ord og udtryk, der er nyttige
hos lægen: Jeg hoster, nyser, er snottet, næsen er
tilstoppet, jeg har trykken for brystet. Jeg har
kvalme, jeg kaster op. Jeg fryser, sveder, ryster. Jeg
er svimmel, dårlig, slap, træt, udkørt. – Jeg sover
godt/dårligt, jeg ser/hører godt/dårligt. – Se også
side 90 ’Sundhed’ og side 91 ’Ulykker’.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Repeter teksten her i

perfektum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk (ikke 8 og 9). – ’Hvad har de fejlet i
mange dage/timer?’ 1. Pedro har været forkølet i
mange dage. 2. og 3. Han har haft feber, og han
har haft ondt i halsen i mange dage. 4. Jonas
har haft ondt i maven i mange timer. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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46 Syg

1. Pedro er forkølet.
2. Han har feber.
3. Han har ondt i halsen.
4. Jonas har ondt i maven.
5. Gitte har hovedpine.

6. Tarik har tandpine.
7. Said har kløe.
8. Nasir har et sår, han bløder.
9. Emma har brækket armen.



Om billedsiden 
Emnet er folks udseende, og hvordan vi beskriver
det. – Med undtagelse af ’underviseren Gitte’ er
der kun ukendte mennesker her.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar alle
ordene.

Sprogøvelser
• Hvad? – Svar med ung eller gammel? 

– Kursisterne spørger hinanden: Hvad er der på
billede 1? Svar: Det er en ung mand. – Hvad er
billede 2? Det er en ung kvinde. – Hvad er der
på billede 3? Det er en gammel dame. Osv. 
– Diskuter svarene, f.eks.: Er 10 en ung mand
eller en dreng? Er 9 en ung kvinde eller en pige?

• Hvem? – Du spørger: Hvem har langt hår?
Svar: Nummer 2, 4, 6, 9 har langt hår. – Hvem
har kort hår? Krøller? Mørkt/lyst/rødt hår?
Lidt/meget hår? – Hvem har lys/mørk hud?
Fregner? – Hvem har langt/kort skæg? Stort
eller lille overskæg? – Hvem har brune øjne/blå
øjne? – Hvem har briller? Ring i næsen?

• Hvad tror du? – Forklar ’jeg tror’. Brug med. 
– Kursisterne anslår alderen på personerne,
f.eks.: Jeg tror manden med det hvide hår er tres
år gammel. – Jeg tror pigen med ring i næsen er
femogtyve år. Osv. – Kursisterne gætter
hjemlande, f.eks.: Jeg tror manden med hatten
er fra Gambia. Osv.

• Hvordan ser de ud?  – Indøv beskrivelser med
er og ’ser ud’: Hun er pæn, ’smuk’, ’smart’,
’stilfuld’, ’flot’ osv. – Han ser sød ud, ’rar’,
’venlig’, ’glad’, ’sej’ osv. – Forklar ’jeg synes’.
Kursisterne siger, hvordan de synes, personerne
ser ud, f.eks.: Jeg synes, hun ser venlig ud.

• Hvad siger de? – Kursisterne vælger en person,
finder på navne og personlige oplysninger, og
digter en jeg-fortælling, hvor de beskriver sig
selv. – En kursist vælger f.eks. nummer 11 og
siger: ’Jeg hedder Hassan, og jeg er fra
Marokko. Jeg er otteogtyve år. Jeg har kort, sort
hår og brune øjne’. Osv.

Tal om
Fortæl, hvordan I selv ser ud. – Forklar flere
udtryk om alder: en ung pige, en ung kvinde, en
ung dame, en ældre/gammel dame, bemærk: En
ældre dame er yngre end en gammel dame. – Børn
er mellem 0 og 12 år, unge er mellem 13 og 20,
voksne er fra 20 og opefter, og ældre er over 60. 

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 46, ’Syg’.

Repeter teksten og indøv verberne i præteritum.
Øv logiske spørgsmål og svar med tidsudtryk. –
’Hvad fejlede de i går?’ 1. Pedro var forkølet i
går. 2. og 3. Han havde feber, og han havde ondt
i halsen i går. 4. Jonas havde ondt i maven i går.
– 9. Emma brækkede armen i går. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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47 Mennesker
1. Han har lys hud og blå øjne.
2. Hun har brun hud og brune øjne.
3. Hun har rynker og hvidt hår.
4. Han har langt hår og langt skæg.
5. Han har mørk hud og kort skæg.
6. Han har brunt hår og et stort overskæg.
7. Hun har perler i læben og ring i næsen.
8. Hun har rødt hår og grå øjne.
9. Hun har fregner og afrofletninger.

10. Han har pandehår og bakkenbarter.
11. Han har kort, sort hår med krøller.
12. Hun har glat, lyst hår og briller.



Om billedsiden 
Emnet er kontakt med andre mennesker på godt og
ondt, med positive og negative følelser og
handlinger. De første tre billeder er udgangspunkt
for at tale om gadevold, vold i hjemmet,
skænderier og konflikter. De sidste tre billeder
viser venlige holdninger og kærtegn.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Kursisterne spørger
hinanden: Hvad er billede 1? Svar: To drenge slås.
– Billede 2? En mand slår et barn. Osv. – Forklar
positiv og negativ kontakt.

Sprogøvelser
• Negativ kontakt? – Tal om situationerne på

billederne med flere ord. – Billede 1: Drengene
slås, de slår og sparker. – Billede 2: Manden er
gal, barnet er bange. – Billede 3: De skændes
om penge, de er vrede og skælder ud, de er
uvenner.

• Positiv kontakt. – Tal om situationerne på
billederne med flere ord. – Billede 4: De er
alvorlige, kede af det, eller flove, de beder om
undskyldning eller tilgivelse. – Billede 5: De
omfavner hinanden, de holder om hinanden, de
er gode venner igen. – 6. De er forelskede i
hinanden, de elsker hinanden. 

• Hvad siger de? – Diskuter, hvad personerne
siger på billederne. Drengene på billede 1
bander sikkert, f.eks.: ’Din skid!’ ’Skrid ad
helvede til!’ ’Din store idiot!’ – Manden på
billede 2 siger måske: ’Hold kæft, din

møgunge!’ og drengen siger: ’Hold op! Du må 
ikke slå!’ – På billede 3 f.eks. ’Nej, for fanden
da, hold nu op!’ ’Dit fjols, du er så åndssvag!’
’Giv mig nu pengene for pokker!’ – På billede 5
og 6 siger de nok: ’Jeg er så vild med dig!’ ’Jeg
elsker dig!’

• Kan I forklare? – Hvad betyder ’skændes’?
’Knus’? ’Kysser’?

Tal om
Diskuter positive og negative følelser og god og
dårlig opførsel. – Hvordan bør man vise sine
positive følelser for børn og voksne i familien, og
for venner og kærester? Skal man give dem knus,
klap eller kys, eller bare sige noget pænt? – Tal om
vold på gaden og hjemme. Hvad er vold? Er det
nogensinde tilladt at slå? – Tal om børn, der
mobber andre børn. – Tal om racistiske skældsord
og trusler. – Vold skal aldrig godtages, men meldes
til politiet. Andre hjælpeinstanser: Krisecentrene
for voldsramte kvinder. Fri retshjælp. 

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Repeter teksten her

med verberne i præteritum. Øv logiske
spørgsmål og svar med tidsudtryk. – ’Hvad
lavede de i går/bagefter?’ 1. To drenge sloges i
går. 2. En mand slog et barn i går. 3. En mand
og en kvinde skændtes i går. 4. De gav hinanden
hånden bagefter. 5. De gav hinanden et knus. 6.
De kyssede hinanden bagefter. 

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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48 Kontakt

1. To drenge slås.
2. En mand slår et barn.
3. En mand og en kvinde skændes.
4. De tager hinanden i hånden.
5. De giver hinanden et knus.
6. De kysser hinanden.



Om billedsiden 
Emnet er børnefødselsdage, fester og fejring af
private begivenheder.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
fødselsdag, selskab, tillykke, hurra.

Sprogøvelser
• Hvad? – Du spørger: Hvad er det her et billede

af? Svar: Det er et fødselsdagsselskab. – Hvad er
nummer 2? Det er en gave. – Hvad er nummer
3? Osv.

• Ja/nej? – Svar med er, har og gør. – Du
spørger: Har fødselsdagsbarnet krone på
hovedet? Svar: Ja, det har hun. – Er
fødselsdagsbarnet otte år? Ja, det er hun. 
– Serverer mor lagkage? Ja, det gør hun. Osv.

• Hvor mange? – Flertal. – Du spørger: Hvor
mange mennesker er der her? Svar: Der er syv
mennesker her. – Hvor mange gæster er der her?
Hvor mange piger? Drenge? Gaver? Kager?
Balloner? Sodavandsflasker? Osv.

• Hvilken farve? – Bestemt form og adjektiv.
Svar med hele sætninger. – Du spørger: Hvilke
farver er ballonerne? Svar: Ballonerne er røde,
grønne, gule, blå. – Hvilke farver er blomsterne?
Gaverne? Kagerne? Børnenes tøj? Osv. 

• Hvad laver de? – Brug præpositionen med.
Svar med hele sætninger. – Du spørger: Hvad
laver pigen med den lyserøde kjole? Svar: Pigen

med den lyserøde kjole spiser en pølse. – Hvad
laver drengen med den blå bluse? Drengen med
den blå bluse råber hurra. – Hvad laver drengen
med den gule skjorte? Pigen med den gule
bluse? Osv.

Tal om
Hvornår er I født? Hvornår har I fødselsdag? 
– Fortæl hinanden om hvilke private begivenheder
man plejer at fejre i Danmark og i kursisternes
hjemlande. – Hvis dine kursister har børn i
børnehave- og skolealderen, kan du informere om,
hvad der er almindeligt til børnefødselsdage i
hjemmene omkring tidspunkter, mad, drikke, tøj,
gaver, aktiviteter o.l. – Lav samlede fødselsdage på
holdet, f.eks. en gang om måneden. Lav og tag god
mad med. – Øv, hvordan man inviterer, inviter
f.eks. naboholdet. Kursisterne ønsker hinanden
velkommen (øv det på forhånd), og dem, der har
haft fødselsdag, hædres med fødselsdagskort 
(K-35/36), taler og fødselsdagssang (øv den på
forhånd). – Hvad bør værten sige, når gæsterne
kommer, og når de går? Hvad bør gæsterne sige?

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Repeter teksten her

med verberne i præteritum. Øv logiske
spørgsmål og svar med tidsudtryk (fra 6). 
– ’Hvad lavede de i går?’ 6. Denne pige havde
fødselsdag i går. 7. Gæsterne spiste pølser og
drak sodavand i går. 8. Denne dreng råbte hurra.
9. Denne dreng gemte sig under bordet. 10. Mor
serverede lagkage i går.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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49 Tillykke med fødselsdagen!

1. et fødselsdagsselskab
2. en gave
3. en ballon
4. en papirshat
5. en krone
6. Denne pige har fødselsdag i dag.

7. Gæsterne spiser pølser og 
drikker sodavand.

8. Denne dreng råber hurra.
9. Denne dreng gemmer sig 

under bordet.
10. Mor serverer lagkage.



Om billedsiden 
Emnet er præpositioner. De fleste er brugt i
teksterne tidligere, men her er præpositionerne
hovedsagen. – Senere i bogen kommer der flere
udtryk med præpositioner som sprogøvelser til
andre temaer.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
gennem, forbi, porten.

Sprogøvelser
• Hvor? – Kursisterne spørger hinanden: Hvor er

blomsten på billede 1? Svar: Den er på bordet. 
– Hvor er blomsten på billede 2? Den er i
kurven. Osv.

• Hvilken farve? – Bestemt form og adjektivisk
kongruensbøjning. – Spørg: Hvad er rødt her?
Blomsterne er røde. – Hvad er brunt her?
Kurven er brun. – Hvad er lilla her? Blåt?
Grønt? Guldfarvet? Osv.

• Hvor er tingene? – Øv på holdet. En slaske-
dukke er nyttig, og ellers bøger, ure, tøj og andre
ting i lokalet. – Du demonstrerer sidder, står,
ligger og hænger plus præposition, og
kursisterne laver sætninger, f.eks.: Dukken
sidder/står/ligger på bordet. Bogen står/ligger i
skabet eller på skabet. Papiret ligger i skuffen.
Tasken står/ligger på gulvet. Uret hænger på
væggen. Jakken ligger/hænger på stolen. Osv.

• Hvad laver jeg? – Vis og forklar ’parverberne’:
De intransitive verber er stillestående, de

transitive er aktiv handling. – Du demonstrerer
først, og kursisterne laver sætningerne bagefter,
f.eks.: Jeg sætter/lægger dukken/bogen i/på
skabet. Jeg lægger/putter papiret i skuffen. Jeg
hænger uret på væggen. Jeg lægger/hænger
jakken på stolen. Osv.

• Gør det! Øv imperativ: Tag huen på! Sluk
lyset! Tænd lyset! Sluk for fjernsynet! Tænd for
fjernsynet!

• Kan I forklare? – Hvad er det modsatte af
over? Bagved? Til?

Tal om
Mange af de almindeligste præpositionsudtryk kan
ikke afbildes, som f.eks. tale til/med/om, hilse
på/fra, se på/efter, tænke på/over m.fl. En del af
dem er i ’Om os’-øvelserne, men det vigtigste er,
at underviseren fokuserer på dem, når de er
aktuelle i samtalerne på holdet. – Spørg hinanden:
Hvem taler du til nu? Hvad ser du efter? Hvad
tænker du på? Osv.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 28,

’Sommer i byen’. Repeter teksten og indøv
verberne i perfektum. Øv logiske spørgsmål og
svar med tidsudtryk. – ’Hvad har de lavet i dag/i
mange timer?’ 1. Han har stået på skateboard i
dag. 2. Han har løbet på rulleskøjter i mange
timer. 3. Han har købt en stor is i dag. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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50 Til og fra

1. Blomsten er på bordet.
2. Blomsten er i kurven.
3. Blomsten er foran lyset.
4. Blomsten er bagved lyset.
5. Blomsten er under billedet. 

Billedet er over blomsten.
6. Blomsten er ved siden af lyset.

7. Blomsten er mellem billedet 
og lyset.

8. Hun går væk fra butikken. 
Han går hen til butikken.

9. Hun går gennem porten. 
Hun går forbi porten.



Om billedsiden 
Emnet er adverbier. – De to nye personer her er
Rie og Ib.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar herhen
og derhen, her og der.

Sprogøvelser
• Hvad? – Spørg: Hvor er Rie på det første

billede? Hun er inde. – Hvor går Emma hen på
det første billede? Hun går ind. Osv. – Hvad
siger Ib på billede 5? Han siger: Emma går
derhen. Rie er der. Hvad siger Ib på billede 8?
Osv.

• Hvor er tingene? – Brug sætningerne fra
forrige side og indsæt adverbierne. Lad først
slaskedukken sidde/stå/ ligge/hænge ’inde i’,
’oppe i’, ’oppe på’, ’nede i’, ’nede på’ og ’ovre
på’ forskellige steder. – Kursisterne laver
sætningerne, f.eks.: Bogen står/ligger inde i
skabet eller oppe på skabet. Papiret ligger nede i
skuffen. Tasken står/ligger nede på gulvet. Uret
hænger oppe på væggen. Jakken ligger/hænger
ovre på stolen. Osv. 

• Hvad laver jeg? – Brug sætningerne fra forrige
side og indsæt adverbierne. – Jeg sætter/lægger
dukken/bogen ind i/op på skabet. Jeg
lægger/putter papiret ned i skuffen. Jeg hænger
uret op på væggen. Jeg lægger/hænger jakken
over på stolen. Osv.

• Gør det! – Øv imperativ: Gå ud! Kom ind! Sid
der! Se her! Saml bogen op! Læg madpakken
ned i tasken! Sæt tekruset over på hylden! Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er det modsatte af ud?
Oppe? Herhen?

Tal om
De fleste adverbier kan ikke afbildes, men må øves
i praksis. – Tal om, hvor I går, når I er på
kursusstedet, f.eks. fra klasselokalet til kontoret,
eller fra kurset til busstoppestedet. – Øv flere
adverbier: Jeg går hurtigt/langsomt. Jeg taler
højt/lavt. Jeg læser godt/dårligt, men jeg skriver
pænt/grimt. Osv.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 28,

’Sommer i byen’. Repeter teksten og indøv
verberne i futurum. Øv logiske spørgsmål og
svar med tidsudtryk. – ’Hvad vil de (ikke) også
gøre i morgen?’ 1. Han vil også stå på
skateboard i morgen. 2. Han vil også løbe på
rulleskøjter i morgen. 3. Han vil også købe en
stor is i morgen. – 8. Hun vil ikke også sidde og
kede sig i morgen.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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51 Op og ned

1. Emma går ind.
2. Rie er inde.
3. Emma går ud.
4. Rie er ude.
5. Rie går op.
6. Emma er oppe.

7. Rie går ned.
8. Emma er nede.
9. Emma går derhen.

10. Rie er der.
11. Emma kommer herhen.
12. Rie er her.



Om billedsiden 
På denne og de næste syv sider er emnet bolig. Her
ses forskellige typer huse. – I grundbogens første
udgave har der desværre indsneget sig en fejl: Ved
en fejl er 9-tallet på billede nr. 2 placeret ud for
nedløbsrøret. Vis gerne kursisterne, hvor tagrenden
i virkeligheden sidder!

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
terrasse og have, markise, altan, tagrende, loft og
kælder. Forklar evt. hvad det vil sige at bo ”i
stuen” og ”på 1. sal”.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

der på billede 1? Svar: En boligblok. – Hvad er
der på billede 2? Osv. – Hvad er nummer 1? Det
er etager. – Hvad er nummer 2? Det er en
veranda. Osv. 

• Er der nogen/mange? – Flertal. Svar med antal
eller ingen. – Spørg: Er der nogen mennesker
her? Nej, der er ingen mennesker. – Er der
nogen biler her? Ja, der er fem biler. – Er der
nogen cykler. Nej, der er ingen cykler. – Er der
mange boligblokke her? Nej, der er kun en
boligblok. Osv.

• Hvilken farve? – Bestemt form og adjektivisk
kongruensbøjning. – Spørg: Hvad er grønt her?
Hækken er grøn. Haven er grøn. – Hvad er hvidt
her? Gråt? Blåt? Sort? Osv.

• Hvor er? – Brug præpositioner, f.eks. på, i,
over, foran, ved siden af. Svar med pronomen og
bestemt form. – Spørg: Hvor er blomster-
kasserne på billede 1? De er på altanerne. –
Hvor er markiserne? De er over verandaerne. –
Hvor er blomsterbedet på billede 3? Det er bag
ved huset. – Hvor er bilen på billede 4? Den er i
garagen. – Hvor er garagen? Den er ved siden af
porten. Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en kælder’? ’Et
loft’? ’En hæk’?

Tal om
Fortæl, hvilke slags huse I bor i, hvor mange etager
er der i huset, og på hvilken sal bor du selv. 
– Fortæl, hvordan huset ser ud, har du have, altan,
baggård eller terrasse? – Forklar eje og leje,
andelsbolig, indskud og husleje, villa og
tofamilieshuse.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 29,

’Vinter i byen’. Repeter teksten og indøv
verberne i perfektum. Øv logiske spørgsmål og
svar med tidsudtryk. (Forklar kursisterne at det
hedder ’er kommet’ i eksempel 1).  – ’Hvad er
der lige sket i dag?’ 1. Der er lige kommet et
sneskred fra taget. 2. Sneploven har ryddet sne i
dag. 3. Fortovet har været glat i dag. Han er lige
faldet. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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52 Hus
En boligblok
1. etager
2. en veranda
3. en markise
4. en blomsterkasse
5. et hegn

En ejendom i byen
6. et loft
7. en kælder

8. en altan
9. en tagrende

10. en port

Et rækkehus
11. en have
12. et blomsterbed
13. en terrasse
14. et havebord
15. en havestol

En villa
16. en skorsten
17. et tag
18. en garage
19. en låge
20. en hæk



Om billedsiden 
Emnet er værelserne i en lejlighed og opgangen i
en etageejendom. – Vis og forklar, at den første
tegning viser en horisontalt gennemskåret lejlighed
og den anden en vertikalt gennemskåret opgang.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar gang,
opgang, indgangsdør, dørmåtte, elevator,
opslagstavle, gelænder.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Det er en trappe. – Hvad er
nummer 2? Det er en gang. Osv.

• Er der nogen/mange? – Flertal. Svar med antal
eller ingen. – Spørg: Er der mange mennesker
her? Ja, der er syv mennesker. – Er der nogen
dyr her? Ja, der er en kat. – Er der nogen biler
her? Nej, der er ingen biler. – Er der mange
cykler her? Barnevogne? Bolde? Trapper? Osv. 

• Hvor er? – Brug præpositioner, f.eks. under,
foran, ved siden af. Svar med pronomen og
bestemt form. – Spørg: Hvor er køkkenet på
billede 1? Det er ved siden af gangen. – Hvor er
postkasserne på billede 2? De er ved siden af
elevatoren. – Hvor er bolden? Den er under
trappen. – Hvor er dørmåtten? Den er foran
døren. Osv.

• Hvad laver de?  – Brug præpositionen med.
Svar med pronomen. – Spørg: Hvad laver

kvinden med den brune frakke? Hun går ind. 
– Hvad laver pigen med den røde rygsæk? Hun
venter på elevatoren. – Hvad laver manden med
den blå bukse ? Pigen med det gule hår?
Drengen med blå og hvid (stribede) bluse? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er et ’cykelstativ’? ’En
dørmåtte’? ’En elevator’?

Tal om
Forklar, at tre værelser med køkken og bad betyder
antal stuer og soveværelser plus køkken og bad, vi
tæller ikke gangen med. Forklar, at hybel betyder et
værelse, med eller uden køkken. – Hvordan bor I?
Hvor mange værelser? Hvordan er opgangen? Har
I elevator? – Hvordan boede kursisterne i
hjemlandet? Fortæl!

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 29, ’Vinter i

byen’. Repeter teksten og indøv verberne i
perfektum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk. – ’Hvad kan/må også/ikke ske i
morgen?’ 1. Der kan også komme et sneskred fra
taget i morgen. 2. Sneploven skal også rydde sne
i morgen. 3. Fortovet kan også være glat i
morgen. Han kan også falde i morgen. 4. Hun
må også gå med stok i morgen. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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53 Lejlighed

En lejlighed
1. en trappe
2. en gang, en entre
3. et køkken
4. en stue
5. et soveværelse
6. et børneværelse
7. et badeværelse
8. en terrasse

En opgang
9. et cykelstativ

10. en dørmåtte
11. en indgangsdør
12. en postkasse
13. en elevator
14. en opslagstavle
15. en trappe
16. et gelænder



Om billedsiden 
Emnet er møbler og inventar i stuen. – Et flertal af
indvandrerne i Danmark har aldrig været hjemme
hos etniske danskere, og både indretning og
farvevalg i denne stue vil være anderledes, end
mange indvandrere er vant til. – I grundbogens
første udgave har der desværre indsneget sig en
fejl: 13-tallet er blevet placeret ud for dørkarmen
snarere end ud for døren.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
sofabord, kontakt, bogreol og pejs.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Det er et vindue. – Hvad er
nummer 2? Det er en lampe. – Hvad er nummer
3? Det er et loft. Osv. – Hvad laver Lise? Hun
vander blomster.

• Ja/jo/nej? – Vis og forklar: ’Jo’-svar på
spørgsmål med ikke. Spørg: Er der ikke et bord
på det første billede? Jo, det er der. – Er der ikke
en bogreol på det andet billede? Jo, det er der. 
– Er der ikke et vindue på det andet billede?
Nej, det er der ikke. – Er nummer 5 ikke en
lænestol? Osv.

• Hvilken farve? – Bestemt form og adjektiv.
Svar med hele sætninger. – Spørg: Hvilken farve
er sofaerne? Sofaerne er beige. – Hvilken farve
er planterne? Planterne er grønne. – Hvilken

farve er Lises bluse? Lises bukser? Osv.

• Hvor er? – Svar med pronomen og står, ligger
eller hænger. – Spørg: Hvor er bordet? Det står
på gulvet. – Hvor er lampen? Den står på gulvet.
– Hvor er dugen? Den ligger på bordet. – Hvor
er sofapuderne? De ligger i sofaen. – Hvor er
billederne? Lænestolen? Bøgerne? Planterne?
Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en dug’? ’En
plante’? ’En pejs’? 

Tal om
Fortæl hinanden om, hvilke møbler I har i stuen
derhjemme og farverne på dem. Har I mange stole
og sofaer? Har I mange billeder og planter? Hvilke
farver har I på væggene og i loftet? Har I radio og
fjernsyn i stuen? – Brug kopiark K-3 ’I huset’ og
K-6 ’Ting derhjemme’ og lav farvediktat eller spil
med kortene.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 11,

’Hvornår?’. Repeter teksten og indøv verberne i
præteritum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk. – ’Hvad lavede Pedro i går morges/i
går formiddags?’ 1. Pedro gik hjemmefra
klokken halv otte i går morges. 2. Han ventede
på bussen kvart i otte. 3. Han tog bussen i skole
klokken otte i går morges. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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54 Stue

1. et vindue
2. en lampe
3. et loft
4. en væg
5. en lænestol
6. et sofabord

7. en dug 
8. en sofapude
9. en sofa

10. et gulv
11. en plante
12. et billede

13. en dør
14. en kontakt
15. en bogreol
16. en pejs
17. en urtepotte
18. Lise vander planter.



Om billedsiden 
Emnet er møbler, inventar og tekniske
hjælpemidler i køkkenet. – Vi taler om, hvad
tingene er, og hvad de bruges til.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
køkkenbord, vask, emhætte, skuffe, kogeplader, ovn
og varmeskab.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Det er et køkkenbord. – Hvad
er nummer 2? Det er et bord. – Hvad er nummer
3? Det er et spækbræt. Osv. – Hvad laver Lise?
Hun sidder og spiser.

• Ja/jo/nej? – Spørg: Er nummer 11 en
krydderihylde? Ja, det er det. – Er der ikke et
komfur på det tredje billede? Nej, det er der
ikke. – Er nummer 5 ikke en fryseboks? Jo, det
er det. – Er nummer 9 ikke en kaffemaskine?
Nej, det er en opvaskemaskine. – Er der ikke et
bord på det første billede? Jo, det er der. Osv.

• Er der nogen/mange? – Flertal. Svar med antal
eller ingen. – Spørg: Er der mange døre i
køkkenet? Der er to døre. – Er der mange
vinduer? Nej, der er ingen vinduer. – Er der
mange borde her? Stole? Skabe? Sofaer?
Komfurer? Planter? Billeder? Osv.

• Hvor er? – Svar med pronomen og står, ligger
og hænger. – Spørg: Hvor er bordet? Det står på
gulvet. – Hvor er spækbrættet? Det ligger på
bordet. – Hvor er billederne? De hænger på
køleskabet. – Hvor er kedlen? Kaffemaskinen?
Krydderihylden? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’et spækbræt’? ’En
skuffe’? ’En emhætte’? – Vis og forklar bruger.
– Spørg: Hvordan bruger vi et ’komfur’?
Hvordan bruger vi en ’ovn’? Et ’varmeskab’?
En ’kaffemaskine’? En ’emhætte’? En
’opvaskemaskine’?

Tal om
Fortæl, hvordan der ser ud hjemme i køkkenet hos
jer. Hvilke møbler og maskiner har I, og hvad
bruges de til?

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 11,

’Hvornår?’. Repeter teksten og indøv verberne i
perfektum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk. (Forklar kursisterne, at det hedder ’er
gået’ i eksempel 2). – ’Hvad har Pedro lavet nu/i
ti minutter?’ 1. Pedro er gået hjemmefra nu. 2.
Han har ventet på bussen i ti minutter. 3. Han
har taget bussen til skolen nu. 4. Han har siddet
i klasselokalet i ti minutter. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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55 Køkken

1. et køkkenbord
2. et bord
3. et spækbræt
4. et køleskab
5. en fryseboks
6. et overskab
7. hylder

8. en vask
9. en opvaskemaskine

10. et køkkenskab
11. en krydderihylde
12. en emhætte
13. en kedel
14. en kaffemaskine

15. en skuffe
16. et komfur
17. kogeplader
18. en ovn
19. et varmeskab



Om billedsiden 
Emnet er gryder og køkkenredskaber, service og
bestik. – For de særligt interesserede: Uden
nummer på billede 1 er skærebræt, damprist,
citruspresse, pølsetang, proptrækker, hvidløgs-
presser, tesi, dåseåbner, knivsliber og måleskeer. På
billede 2 er der skeer, en kande, en dug, et lys, en
plante og en bakke med kopper, skåle, tallerkner
og en termokande.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
redskaber, service og bestik. Vis også et glas og en
ske.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Det er en kedel. – Hvad er
nummer 2? Det er en stegepande. – Hvad er
nummer 3? Det er en gryde. Osv. – Hvad laver
Mette? Hun dækker bord.

• Ja/jo/nej? – Spørg: Er der ikke en
opvaskemaskine her? Jo, det er der. – Er der
ikke et komfur her? Nej, det er der ikke. – Er
nummer 12 ikke et fad? Jo, det er det. – Er
nummer 18 ikke en brødrister? Osv.

• Er der nogen/mange? – Flertal. Svar med
antal eller ingen. – Spørg: Er der mange
tallerkener på bordet? Ja, der er fem tallerkener.
– Er der nogen glas her? Nogen flasker? Gafler?
Skeer? Lamper? Planter? Osv. 

• Hvor er? – Svar med pronomen og står eller
ligger. – Spørg: Hvor er vaffeljernet? Det står på
køkkenbordet. – Hvor er glassene? De står på
bordet. – Hvor er brødkniven? Den ligger på
skærebrættet. Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en gryde’? ’Et
rivejern’? ’En øse’? ’En ostehøvl’? ’En
kartoffelskræller’? – Hvordan bruger vi ’en
brødrister’? ’Et vaffeljern’? ’En kaffemaskine’?

Tal om
Fortæl, hvilke køkkenredskaber I har derhjemme,
og hvad de bruges til. – Tal om, hvad vi skal have
for at skære brød, koge spaghetti, stege æg, skrælle
kartofler, lave te osv.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 11,

’Hvornår?’. Repeter teksten og indøv verberne i
futurum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk. – ’Hvad skal Pedro lave i morgen
tidlig/formiddag?’ 1. Pedro skal gå hjemmefra
klokken halv otte i morgen tidlig. 2. Han skal
vente på bussen kvart i otte. 3. Han skal tage
bussen til skolen klokken otte. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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56 Køkkenredskaber

1. en kedel
2. en stegepande
3. en gryde
4. et rivejern
5. en ostehøvl
6. en brødkniv
7. en si
8. en øse

9. en kartoffelskræller
10. et piskeris
11. en skål
12. et fad
13. en tallerken
14. en serviet
15. en kniv
16. en gaffel

17. et vaffeljern
18. en brødrister
19. en kaffemaskine
20. en opvaskemaskine
21. service
22. bestik



Om billedsiden 
Emnet er møbler og inventar i soveværelser og
børneværelser. – Billede 1 er Mette og Carstens
soveværelse, og billede 2 er Lise og Jonas’
børneværelse.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
soveværelse og børneværelse, dobbeltseng og
køjeseng, madras og lagen, dyne og dynebetræk,
pude og pudebetræk.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad

laver Mette? Hun reder sengen. – Hvad er
nummer 2? Det er et rullegardin. – Hvad er
nummer 3? Det er en pude. Osv. 

• Ja/jo/nej? – Spørg: Er nummer 6 en madras?
Ja, det er det. – Er der en køjeseng på det første
billede? Nej, det er der ikke. – Er nummer 5
ikke en dyne? Jo, det er det. – Er nummer 18
ikke et dynebetræk? Nej, det er et lagen. Osv.

• Hvilken farve? – Bestemt form og adjektiv
kongruensbøjning. – Spørg: Hvad er rødt her?
Legetøjsbilen er rød. – Hvad er grønt her?
Lagenet er grønt. Hvad er lilla her? Ingenting. 
– Hvad er gult her? Beige? Sort? Osv.

• Hvor er? – Svar med pronomen og står, sidder,
ligger eller hænger. – Spørg: Hvor er bøgerne
på billede 2? De står i vindueskarmen. – Hvor er

den lyserøde bamse? Den sidder på stolen. 
– Hvor er de blå kasser? De står på gulvet. 
– Hvor er billederne? De hænger på væggen. 
– Hvor er den gule bil? Det sorte legetøjsdyr?
Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’et rullegardin’? ’En
madras’? ’En stige’? ’En dobbeltseng’? ’En
køjeseng’?

Tal om
Fortæl, hvordan der ser ud i jeres soveværelser
derhjemme. Har børnene deres egne værelser?
Hvordan ser de ud? – Tag gerne ud til en møbel-
forretning og se på de forskellige møbler, og se
hvad de koster.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 22,

’Pedros mandag’. Repeter teksten og indøv
verberne i perfektum. Øv logiske spørgsmål og
svar med tidsudtryk (ikke 9). (Forklar kursist-
erne, at det hedder ’er kørt’ i eksempel 1). 
– ’Hvad har Pedro lavet nu/i dag?’ 1. Pedro 
er kørt fra skolen nu. 2. Han har været i
skobutikken i dag, han har købt nye sko. 3. Han
har mødt en ven på gaden nu. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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57 Soveværelse
Et soveværelse
1. Mette reder seng.
2. et rullegardin
3. en pude
4. et pudebetræk
5. en dyne
6. en madras
7. en dobbeltseng
8. en lampe
9. et vækkeur

10. en kurv

Et børneværelse
11. en barneseng
12. en barnestol
13. en vindueskarm
14. gardiner
15. en stige
16. en køjeseng
17. et dynebetræk
18. et lagen
19. et varmeapparat
20. meget legetøj



Om billedsiden 
Emnet er møbler og inventar i gangen og i
badeværelset. – Personerne på billedet er Mette og
Carstens gæster.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
garderobeskab, knager, persienne, fliser, vandhane,
og håndvask. Forklar, at WC også hedder toilet.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Det er et garderobeskab. 
– Hvad er nummer 2? Det er knager.  – Hvad er
nummer 3? Det er en hattehylde. Osv. – Hvad
laver drengen? Han sidder på gulvet og leger.

• Ja/jo/nej? – Spørg: Er nummer 16 et badekar?
Ja, det er det. – Er der en skoreol på det andet
billede? Nej, det er der ikke. – Er nummer 15
ikke et toilet? Jo, det er det. – Er nummer 7 ikke
et rullegardin? Nej, det er en persienne. – Er der
ikke et spejl på det første billede? Osv.

• Er der nogen/mange? – Flertal. Svar med
antal eller ingen. – Spørg: Er der mange skabe i
gangen? Ja, der er fire skabe. – Er der nogen
hylder i gangen? Spejle? Stole? Måtter? – Er der
mange håndklæder i badeværelset? Nogen
hylder? Skabe? Badekar? Planter? Mennesker?
Tandbørster? Osv.

• Hvor er? – Svar med pronomen og står, sidder,
ligger eller hænger. – Spørg: Hvor er skoene?
De står på skoreolen i gangen? – Hvor er
hatten? Den hænger på knagen i gangen. – Hvor
er bademåtten? Den ligger på gulvet i bade-
værelset. – Hvor er drengen? Han sidder på
gulvet i gangen. – Hvor er spejlene? Jakken?
Telefonen? Hårtørreren? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en måtte’? ’En
persienne’? ’En vandhane’? ’En hårtørrer’? 
’Et garderobeskab’? ’Knager’?

Tal om
Fortæl, hvordan der ser ud hjemme hos jer i
gangen, og fortæl, hvad I har af møbler og inventar
i badeværelset.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 22, ’Pedros

mandag’. Repeter teksten og indøv verberne i
futurum. (Vis og forklar ’skal’ brugt alene, når vi
mener ’skal gå’). Øv logiske spørgsmål og svar
med tidsudtryk. – ’Hvad skal Pedro lave i
morgen tidlig/formiddag?’ 1. Pedro skal køre fra
skolen ti minutter over tolv. 2. Han skal i
skobutikken. Han skal købe nye sko. 3. Han skal
møde en ven klokken to i morgen. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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58 Gang og badeværelse

En gang
1. et garderobeskab
2. knager
3. en hattehylde
4. en skoreol
5. et telefonbord
6. en måtte

Et badeværelse
7. en persienne
8. fliser
9. en hårtørrer

10. et spejl
11. en hylde
12. en vandhane

13. en håndvask
14. en WC-rulle
15. et toilet, et WC
16. et badekar
17. et badehåndklæde
18. en bademåtte



Om billedsiden 
Emnet er de nødvendige gøremål i hjemmet;
rengøring og det daglige husarbejde, der skal gøres
uanset, vi kan lide det eller ej. – Vi taler om,
hvilket husarbejde vi laver, hvor ofte og hvordan.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ side 21. – Vis og forklar rydder
op, støver af, pudser vinduer.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad

laver Mette og Lise på billede 1? Svar: Mette
vasker op, og Lise tørrer af. – Hvad laver
Carsten på billede 2? Osv. 

• Ja/jo/nej? – Vis og forklar ’ikke?’ (udtalt ikk’)
– Spørg: Carsten vasker tøj, ikke? Jo, det gør
han. – Emma vasker gulv på billede 4, ikke?
Nej, hun støvsuger. – Lise smider skrald ud,
ikke? Jo, det gør hun. – Jonas laver husarbejde,
ikke? Nej, det gør han ikke. Osv.

• Hvilken farve? – Genitiv-s. Svar med hele
sætninger. – Spørg: Hvilken farve er Mettes
bluse på det første billede? Svar: Mettes bluse er
gul. – Hvilken farve er Lises bluse? Den er
lyserød med grønne blomster. – Hvilken farve er
Carstens T-shirt? Carstens bukser? Osv.

• Hvad bruger de? – Indøv ord for redskaber og
rengøringsmidler på billederne: opvaskebørste,
vaskemaskine, strygejern, støvsuger, klud, kost,
spand, vaskemiddel osv. – Vis og forklar ’når’

som konjunktion og verbet ’bruger’. Svar med
hele sætninger. – Spørg: Hvad bruger Lise, når
hun støver af? Hun bruger en støveklud, når hun
støver af. – Hvad bruger Carsten, når han vasker
gulv? Hvad bruger Mette, når hun stryger tøj?
Osv. 

• Kan I forklare? – Spørg med hvordan. 
– Hvordan vasker I op? Hvordan stryger I tøj?
Hvordan pudser I vinduer? Hvordan vasker I
tøj? Hvordan smider I skrald ud?

Tal om
Fortæl og spørg hinanden, hvilket husarbejde I
laver derhjemme. Hvor ofte? Hvor meget? – Hvad
laver I selv, og hvad laver de andre i familien?
Hvilke pligter har børnene? – Hvor meget
husarbejde laver kvinderne og mændene?
Diskuter!

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Repeter teksten her

med verberne i perfektum. Øv logiske
spørgsmål og svar med tidsudtryk (og
inversion). – ’Hvad har de lavet nu?’ 1. Nu har
Mette vasket op, og Lise har støvet af. 2. Nu har
Carsten vasket tøj. 3. Nu har Mette strøget tøj.
4. og 5. Nu har Emma støvsuget, og ryddet op.
6. Nu har Lise støvet af. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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59 Husarbejde

1. Mette vasker op, 
og Lise tørrer af.

2. Carsten vasker tøj.
3. Mette stryger tøj.
4. Emma støvsuger.

5. Emma rydder op.
6. Lise støver af.
7. Mette pudser vinduer.
8. Carsten vasker gulv.
9. Lise smider skrald ud.



Om billedsiden 
Emnet er gradbøjning af adjektiver. Her er vist fem
adjektiver med uregelmæssige bøjninger, men de
regelmæssige bøjninger må også øves her.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
oldemor, taburetten og lænestolen.

Sprogøvelser
• Hvem og hvad? – Spørg: Nummer 1, hvem er

det? Det er Emma, Lise, Jonas. – Nummer 2,
hvem er det? Det er bedstemor, bedstefar og
oldemor.  – Nummer 3, hvad er det? Det er en
bil, en bus og et tog. Osv. 

• Ung og gammel? – Spørg: Er Emma ung eller
gammel? Hun er ung. – Er Holger ung eller
gammel? Er toget stort eller lille? Osv.

• Yngst eller ældst? – Spørg om superlativerne:
Hvem er yngst her? Hvem er ældst? Hvad er
mindst? Hvad er størst? Osv. – Vis og forklar
’end’. Spørg om komparativerne. Er Emma
yngre end Lise? Er bedstefar ældre end
oldemor? Er geden mindre end katten? Er stolen
bedre end taburetten? Osv.

• Større og ældre? – Se på side 18 ’Min eller
din?’ og sammenlign børnene, f.eks.: Tarik er
større og ældre end Said. Lise er mindre og
yngre end Emma. Jonas er mindst og yngst. – Se
på side 19 ’Slægtninge’ og diskuter personernes

alder. Start med ’jeg tror’ og lav sætninger med
ældst og yngst, ældre end og yngre end, lige
gamle.

• Dyr eller billig? – Se på side 14 ’I kantinen’ og
sammenlign priser: Hvad er dyrest og billigst?
Hvad er dyrere end wienerbrødet? Hvad er
billigere end teen? – Hvad koster mere end fyrre
kroner? Hvad koster mindre end tyve kroner? 
– Hvad er godt, bedre, bedst i kantinen? – Se på
side 15 ’Farver’: Hvilken farve er pæn, pænere,
pænest?

• Kan I forklare? – Hvad er det modsatte af ung?
Ældre? Mindst?

Tal om
Brug sammenligninger om kendte emner, f.eks.:
Det er godt vejr. Det var dårligere i går. – Jeg var
syg i går, men jeg har det bedre i dag. – Dansk er
lidt svært, urdu er nemmere. Osv.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 59,

’Husarbejde’. Repeter teksten og indøv verberne
i futurum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk. – ’Hvad skal de gøre hver dag/hver
uge?’ 1. Mette skal vaske op, og Lise skal tørre
af hver dag. 2. Carsten skal vaske tøj hver uge.
3. Mette skal stryge tøj hver uge. 4. Emma skal
støvsuge hver uge. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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60 God, bedre, bedst

1. Emma er ung, Lise er yngre, Jonas er yngst.
2. Bedstemor er gammel, bedstefar er ældre, oldemor er ældst.
3. Bilen er stor, bussen er større, toget er størst.
4. Geden er lille, hunden er mindre, katten er mindst.
5. Taburetten er god, stolen er bedre, lænestolen er bedst.



Om billedsiden 
Emnet er danske længdemål. De læres bedst i
praksis. Kursisterne bør have linealer med
centimetermål. Der er også brug for målebånd eller
tavlelinealer. – Tallet på billede 4 er unøjagtigt.
Kilometer øves bedst ved at tale om afstande
kursisterne kender.

Indlæring og øvelser
• Centimeter. – Se på de små linealer og find en

centimeter. – Mål småting. Du spørger: Hvor
lang er din blyant? Bogen? Viskelæderet? Osv.

• Meter. – Vis på tavlelinealen, at 100 centimeter
er en meter. Se på billedet i bogen, hvor Gitte
viser ’en meter’ fra skulder til modsat hånd. 
– Mål længder, højder og bredder i lokalet med
målebåndene. Du spørger: Hvor lang er tavlen?
Hvor høj er døren? Hvor bred er den? Osv. – Se
på billederne i bogen og på K-38 af børnene, der
er en meter høje. – Mål hinanden. Spørg: Hvor
høj er du? Svar f.eks.: Jeg er én tres.

• Beregn længder. – Lær kursisterne ’at gå en
meter’, to skridt for de små og et langt skridt for
de høje. Lad kursisterne skridte lokalet op: Hvor
langt er der fra døren til vinduet? Fra skabet til
bogreolen? Osv.

• Træn øjemål. – Se ud ad vinduet eller gå ud og
anslå højder og længder, f.eks.: Hvor høj er
flagstangen? Skolen? Træet? – Hvor langt er der
fra bænken til cykelstativet? Fra træet til lågen?
Osv.

• Millimeter og decimeter. – Du viser med
fingrene mm, cm og dm. Kursisterne siger, hvad
du viser. Omvendt: Du siger en måleenhed, og
kursisterne viser den.

• Kvadratmeter. – Se på billedet i bogen, hvor
Gitte viser en kvadratmeter. Mål kvadratmeter i
lokalet: Skridt op eller mål lokalets længde og
bredde.

• Kilometer. – Tal om hvor langt kursisterne har
rejst i kilometer, f.eks.: Fra skolen til centrum er
der ti kilometer. Fra skolen til stationen er der en
kilometer.

Tal om
Fortsæt med at diskutere det I allerede har målt.
Brug sammenligninger, f.eks.: Er Sarah højere end
Farida? Er skabet bredere end døren? Er klasse-
lokalet større end gangen?

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 59,

’Husarbejde’. Repeter teksten og indøv verberne
i præteritum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk. – ’Hvad lavede de i går?’ 1. Mette
vaskede op i går, og Lise tørrede af. 2. Carsten
vaskede tøj i går. 3. Mette strøg tøj i går. 4. og 5.
Emma støvsugede og ryddede op i går. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde. 
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61 Meter
1. 1 m = en meter
2. 1 mm = en millimeter
3. 1 cm = en centimeter
4. 1 dm = en decimeter

1 m = en meter (høj)

1 m2 = en kvadratmeter

1 km = en kilometer



Om billedsiden 
Emnet er danske enheder for vægt og rummål. 
– Der skal bruges en køkkenvægt og en badevægt
til disse øvelser, og nogle liter- og decilitermål. 
– Manden på billede 4 står på en badevægt, som
vist på K-38 ’Vægt og højde’.

Indlæring og øvelser
• Kilo. – Vis ting, som vejer et kilo. Se på æsken

med salt på billede 2 og på melposen på billede
3. – Se på side 32 ’Mælk og brød’: På billede 3
er der f.eks. et kilo salt, men der er to kilo
sukker.

• Pund og gram. – Se på billede 2: Kaffen vejer 
et pund og sukkerknalden vejer (cirka) et gram.
– Øv med vægt. Vej småting i lokalet. Lad
kursisterne gætte, hvor tunge tingene er, før de
vejer dem? – Hvor meget vejer din blyant?
Viskelæderet? Skrivebogen? Mappen?
Halstørklædet? Pengepungen? Kridtet?
Svampen? Et ark papir? Osv.

• Beregn vægt. – Brug en badevægt. Sig først,
hvad I tror, I vejer og gå så på vægten bagefter.
(Denne øvelse bør udgå, hvis nogle af
kursisterne er unormalt tykke eller tynde). 
– Spørg hinanden: Hvor meget vejer du? Hvor
tung er du?

• Liter. – Vis emballage som ’en liter’. Se på
litermålet på billede 5 og mælkekartonen på
billede 6. – Se på side 32 ’Mælk og brød’: På
billede 1 er der tre liter med mælk og en kvart
liter med fløde. – Se på drikkevarerne på billede
1, side 37 og tal om, hvad der er en liter,

halvliter og andre mængder.

• Deciliter og milliliter. – Se på billede 5: Der er
’en deciliter’ saft i den lille kande, og en dråbe
fra pipetten er ’en milliliter’. – Fyld vand fra
decilitermålet til litermålet og vis, at ti deciliter
er en liter. – Se på nogle medicinflasker og læs,
hvor mange milliliter man skal tage af
medicinen. Vis, at 5 ml er en teske, og 10 ml er
en barneske.

Tal om
Fortsæt med at diskutere det, I allerede har vejet.
Brug sammenligninger, f.eks.: er bogen tungere
end mappen? Vejer blyanten mere end viske-
læderet? Er Sara lettere end Farida? – Spørg
hinanden, som lægen gør: Hvad er din vægt og
højde? – Lav æbleskiver eller pandekager på
kurset, mål og vej ingredienserne.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Inversion, præsens og

præteritum. Brug side 4, ’Hvad laver de?’
Repeter teksten og start sætningerne med
tidsudtryk. – Præsens: 1. Nu ser han fjernsyn. 2.
Nu hører hun radio. 3. Nu taler hun i telefon.
Osv. – Præteritum: 1. I går så han fjernsyn. 2. I
går hørte hun radio. 3. I går talte hun i telefon.
Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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62 Kilo og liter

en vægt

Kilo
1. et kg = et kilo
2. 500 g = et pund
3. 1 g = et gram

4. 1 kg salt
5. 1/2 pund smør

100 kg
6. en badevægt

Liter
7. 1 l = en liter
8. 1 dl = en deciliter
9. 1 ml = en milliliter

10. 1 l mælk



Om billedsiden 
Her og på de næste to sider er emnet forskellige
erhverv. – På denne side ses håndværkserhvervene,
som man i Danmark kan blive uddannet til på de
tekniske skoler.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
’erhverv’. – Vis, hvad en blikkenslager monterer og
reparerer: se på badekarret, wc’et og håndvasken
på side 58 og køkkenvask og vaskemaskinen på
side 59. – Vis hvad en elektriker monterer: se på
ledninger og stikkontakten på side 81. Osv.

Sprogøvelser
• Hvad? – Øv stillingsbetegnelserne for de

forskellige erhverv, uden artikel. – Kursisterne
spørger hinanden: Billede 1, hvad er han? Svar:
Han er snedker. – Billede 2, hvad er de? De er
malere. – Billede 3, hvad er han? Han er murer.
Osv. 

• Hvor er? – Bestemt form. Svar med pronomen
og billednummer: – Kursisterne spørger
hinanden: Hvor er tjeneren? Hun er på billede 8.
– Hvor er elektrikeren? Han er på billede 5. 
– Hvor er malerne? De er på billede 2. Osv.

• Hvad laver de? – Indøv verberne, der hører til
erhvervene: En snedker snedkererer. En maler
maler. En murer murer. En blikkenslager
monterer alle vandrør i huset. En elektriker
monterer alle elektriske ledninger i huset. En
bilmekaniker reparerer biler. En kok laver mad.
En tjener serverer mad. En frisør klipper hår. 
– Spørg: Hvad laver en snedker? Osv

• Hvor arbejder de? – Indøv arbejdspladserne,
der hører til erhvervene: En snedker, en maler
og en murer arbejder på en byggeplads. – En
blikkenslager og en elektriker arbejder i nye
huse. – En bilmekaniker arbejder på et auto-
værksted. – En kok og en tjener arbejder i en
restaurant eller på en café. – En frisør arbejder i
en frisørsalon. – Spørg: Hvor arbejder de?
Kursisterne fortæller. 

Tal om
Hvad gør vi, når vi har brug for en blikkenslager
eller en elektriker til reparationer i hjemmet?
Hvordan finder vi dem, hvordan ringer vi og får en
aftale i stand med dem? Øv brugen af telefonen. 
– Fortæl kursisterne, hvilken uddannelse man skal
have til de forskellige erhverv. Hvis det er aktuelt
med en videregående uddannelse i Danmark for
kursisterne, bør du også fortælle dem, hvor det er
nemt, og hvor det er svært at få arbejde, hvad man
tjener i de forskellige erhverv, og hvad der er
indendørs- og udendørsarbejde, tungt og let arbejde
osv.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Inversion, præsens og futurum.

Brug side 5, ’Flere verber’. Repeter teksten og
start sætningerne med tidsudtryk. 
– Præsens: 1. Nu læser han en bog. 2. Nu
skriver han et brev. 3. Nu tænker hun. 4. Nu
spiser hun. Osv. – Futurum: 1. Nu skal han læse
en bog. 2. Nu skal han skrive et brev. 3. Nu skal
hun tænke. 4. Nu skal hun spise. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.

91

63 Erhverv 1

1. en snedker
2. to malere
3. en murer
4. en blikkenslager
5. en elektriker

6. en bilmekaniker
7. en kok
8. en tjener
9. en frisør



Om billedsiden 
Her er erhvervsgrupper, kursisterne støder på til
daglig, både de akademiske stillinger og
servicefag, der ikke kræver højere uddannelse. 
– I grundbogens første udgave har der desværre
indsneget sig en fejl: Ud for 6-tallet skulle der
naturligvis have stået ’politibetjent’.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis nogen
arbejdspladser: ’Skole’ side 68, ’Sundhed’ og
’Ulykker’ side 90 og 91, ’Politi’ side 93, ’Kirken’
94, ’Vi køber ind’ 72 og ’Transport’ 76.

Sprogøvelser
• Hvad? – Øv navnene på erhvervene uden

artikel. – Kursisterne spørger hinanden: Billede
1, hvad er hun? Hun er lærer. – Billede 2, hvad
er han? Han er læge. – Billede 3, hvad er hun?
Hun er sygeplejerske. Osv.

• Hvor er? – Bestemt form. Svar med pronomen
og billednummer: – Kursisterne spørger
hinanden: Hvor er postbudet? Han er på billede
11. – Hvor er tandlægen? Han er på billede 4. 
– Hvor er rengøringsassistenten? Hun er på
billede 9. Osv.

• Hvad laver de? – Indøv verberne, der hører til
erhvervene: En lærer underviser. En læge
behandler patienter. En sygeplejerske passer
patienterne. En tandlæge reparerer tænderne. En
præst prædiker om den kristne tro. Osv. – Spørg:
Hvad laver en sygeplejerske? Osv.

• Hvor arbejder de? – Indøv arbejdspladserne,
der hører til erhvervene: En lærer arbejder på en
skole. – En læge og en sygeplejerske arbejder på
et hospital eller i en praksis. En tandlæge
arbejder på en tandlægeklinik. – En præst
arbejder i en kirke. En politibetjent arbejder på
en politistation. Osv. – Spørg: Hvor arbejder de?
Kursisterne fortæller. 

Tal om
Hvad gør vi, når vi har brug for at gå til tandlægen
eller lægen, eller når vi har brug for en taxa?
Hvordan ringer vi til dem? Øv brugen af telefonen.
– Fortæl kursisterne, hvilken uddannelse og hvilke
kvalifikationer, man skal have til de forskellige
erhverv. Hvilke job kan man få, hvis man ikke har
nogen uddannelse? Hvilke job kan man få, hvis
man taler dårligt dansk? – Læg vægt på
information kursisterne kan få brug for med
henblik på ud-dannelse og arbejde, og informer
dem om arbejds-muligheder på bostedet. – Fire
kopiark handler om daglige arbejdsopgaver i
forskellige erhverv: K-51 ’Emma er avisbud’, K-
52 ’Bibi er sygeplejerske’, K-53 ’Carsten er
arkitekt’ og K-54 ’Nasir er kørelærer.’

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 46, ’Syg’.

Repeter teksten og indøv verberne i futurum. Øv
logiske spørgsmål og svar med tidsudtryk (1-6).
’Hvad håber vi på, de ikke må blive/må få nu?’
1. Pedro må ikke blive forkølet nu. 2. og 3. Han
må ikke få feber, og han må ikke få ondt i halsen.
4. Jonas må ikke få ondt i maven nu. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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64 Erhverv 2

1. en lærer
2. en læge
3. en sygeplejerske
4. en tandlæge
5. en præst
6. en politibetjent

7. en ’kassemand’
8. en chauffør
9. en rengøringsassistent

10. en husmor
11. et postbud
12. en laborant



Om billedsiden 
Emnet er stadig erhverv, nu inden for industrien og
primærerhvervene.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet og billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar de seks
erhverv. Andre sider til hjælp: ’Bondegård’ side 98,
’Fisk og skaldyr’ side 100, en fabrik på side 69, en
tankstation på side 22 og 69.

Sprogøvelser
• Hvad? – Øv stillingsbetegnelserne uden artikel.

– Kursisterne spørger hinanden: Billede 1, hvad
er han? Han er landmand. – Billede 2, hvad er
han? Han er fisker. Osv.

• Hvor er? – Bestemt form. Svar med pronomen
og billednummer: - Kursisterne spørger
hinanden: Hvor er sømanden? Han er på billede
4. – Hvor er mejeristen? Hun er på billede 6. 
– Hvor er fiskeren? Han er på billede 2. Osv.

• Hvad laver de? – Indøv verberne, der hører til
erhvervene: En landmand dyrker jorden og
holder husdyr. En fisker fisker. En fabriks-
arbejder producerer varer. En sømand sejler og
fragter varer. En bygge- og anlægsarbejder
bygger huse. En mejerist producerer
mejeriprodukter (mælk, ost, yoghurt m.m.). Osv.
– Spørg: Hvad laver en fabriksarbejder? Osv.

• Hvor arbejder de? – Indøv arbejdspladserne,
der hører til erhvervene: En landmand arbejder
på en gård. En fisker arbejder på en fiskekutter.
En fabriksarbejder arbejder på en fabrik osv. 

– Spørg: Hvor arbejder de? Kursisterne fortæller.

• Hvad har de på? – Se på de tre erhvervssider
og indøv navnene på arbejdstøjet: overall,
kedeldragt, uniform, forklæde, handsker, kittel,
hætte, hjelm. – Spørg: Hvad har de på?
Kursisterne fortæller.

• Hvor mange? – Se på de tre erhvervssider og
indøv navnene på erhvervene i flertal, som
ender på -re: to snedkere, to malere, to murere,
to blikkenslagere, to elektrikere, to lærere, to
fiskere, osv.

Tal om
Fortæl om dansk erhvervsliv og eksport. Hvad gør
vi med produkterne fra jordbruget, fiskeriet og
mejerivirksomheden? – Se på de tre erhvervssider
og tal om, hvilke erhverv mænd og kvinder typisk
har. Kan kvinder være blikkenslagere, præster og
fiskere? – Hvilke erhverv havde kursisterne i deres
hjemlande? 

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 48,

’Kontakt’. Repeter teksten og indøv verberne i
futurum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk (og inversion). – ’Hvad må de holde
op med nu?’ 1. Nu må drengene holde op med at
slås. 2. Nu må manden holde op med at slå
barnet. 3. Nu må manden og kvinden holde op
med at skændes. – ’Hvad kan de gøre nu?’ 4. Nu
kan de give hinanden hånden. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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1. en landmand
2. en fisker
3. en fabriksarbejder
4. en sømand
5. en bygge- og anlægsarbejder
6. en mejerist



Om billedsiden 
Vi har sædvanligvis kun én stillingsbetegnelse,
men vi får varierende titler alt efter den funktion,
vi udfylder, eller de roller og situationer vi er i.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Suppler med andre
billeder: Vis kunde på side 72-75, patient på side
90-91, nabo på side 52-53, gæst på side 49, ven på
side 26-27, kæreste på side 48, fodgænger på side
71.

Sprogøvelser
• Hvad? – Øv ’titler’ uden artikel. – Kursisterne

spørger hinanden: Hvad er Emma på billede 1?
Hun er kunde. – Hvad er Emma på billede 2?
Hun er patient. – Hvad er Emma på billede 3?
Hun er nabo. Osv.

• Hvor er? – Bestemt form. Svar med substantiv
og billednummer. – Kursisterne spørger
hinanden: Hvor er passageren? Passageren er på
billede 7. – Hvor er gæsten? Gæsten er på
billede 4. – Hvor er cyklisten? Osv.

• Hvad laver Emma? – Spørg: Hvad laver Emma
på billede 4? Hun kommer på besøg. – Hvad
laver Emma på billede 9? Hun cykler. – Hvad
laver Emma på billede 1? Hun køber ind i et
supermarked. – Hvad laver Emma på billede 6?
Hun er sammen med sin kæreste. – Hvad laver
Emma på billede 8? Hun går over gaden. Osv.

• Der er mange. – Indøv flertal. Kursisterne laver
sætninger, f.eks.: Der er mange passagerer i
bussen. Jeg har søde naboer. Der var tyve gæster
til festen. Jeg har ingen kæreste, men jeg har
mange venner. Osv. 

• Hvad mere er Emma? – Find flere ’titler’. Se
på side 19, ’Slægtninge’: Emma er både datter,
barnebarn, søster, niece og kusine. Emma er
også skoleelev og avisbud.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en passager’? ’En
ven’? ’En kæreste’?

Tal om
Fortæl, hvilke roller og ’titler’ I selv har. Tal om
betegnelser for civilstatus: gift, ugift, fraskilt, enke
osv. Tag også titler på nye danskere med:
udlænding, indvandrer, flygtning og asylansøger.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 48,

’Kontakt’. Repeter teksten og indøv verberne i
perfektum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk. ’Hvad er der sket nu?’ (Forklar
kursisterne, at perfektum af ”slås” i nr. 1
omskrives med ”har været oppe at slås” – er
dette for vanskeligt, udelad nr. 1).  – 2. En mand
har slået et barn nu. 3. En mand og en kvinde
har skændtes nu. 4. De har givet hinanden
hånden nu. 5. De har givet hinanden et knus nu.
6. De har kysset hinanden nu. 

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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1. en kunde
2. en patient
3. en nabo
4. en gæst
5. en ven

6. en kæreste
7. en passager
8. en fodgænger
9. en cyklist



Om billedsiden 
Emnet er børnehave og børns aktiviteter inde og
ude. – Dette er kun glimt af mangfoldigheden i
børnehaver, men også et udgangspunkt for videre
information og samtale.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar tegner,
sund mad, sjovt, hopper.

Sprogøvelser
• Hvad? – Spørg: Hvad laver børnene på det

første billede? Svar f.eks.: De sidder og tegner. 
– Hvad laver børnene på det andet billede? Svar
f.eks.: De leger indenfor. – Hvad laver børnene
på det tredje billede? Osv.

• Er der nogen/noget? – Svar med antal, mange
eller meget. – Spørg: Er der nogen børn her? Ja,
der er mange børn. – Er der nogen voksne her?
Ja, der er tre voksne. – Er der noget frugt her?
Ja, der er megen frugt. Osv.

• Hvilken farve? – Bestemt og ubestemt form
med adjektivisk kongruensbøjning. – Spørg:
Hvad er rødt her? Nogle blyanter er røde, huset
er rødt. – Hvad er blåt her? En dreng har blå
jakke på. En pige har blå bukser på. Himlen er
blå. – Hvad er gult her? Orange? Grønt? Osv.

• Hvad laver de? – Brug præpositionen med.
Svar med pronomen. – Kursisterne spørger
hinanden, f.eks.: Hvad laver pigen med den
lyserøde T-shirt? Hun hopper i trampolin. 

– Hvad laver barnet med den røde hue? Det
leger i sandkassen. – Hvad laver pigen med de
gule shorts? Drengen med den blå jakke? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en børnehave’?
Hvad betyder ’sjovt’?

Tal om
Hvis I selv har små børn: Fortæl om jeres børns
børnehave. – Aftal et besøg i en børnehave, hvis
der er mange småbørnsforældre på holdet. – Brug
kopiark K-47 ’Jonas går i børnehave’ og tal mere
om, hvordan en almindelig dag ser ud for et
børnehavebarn. – Informer kursisterne generelt om
børnehaver i Danmark og specielt i deres
kommune: Børnehave er frivilligt, man skal søge
om plads. Det er godt for børnene at gå i børne-
have, og børnehaverne vil gerne have et godt
samarbejde med forældrene. Informer om
ansøgninger og priser hos kommunen og nævn
fripladsordningen.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Repeter teksten her

i præteritum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk (og inversion). – ’Hvad lavede de i
går?’ 1. I går sad børnene rundt om bordet og
tegnede. De lærte om frugt og sund mad. 2. 
I går havde børnene det sjovt i børnehaven. En
pige hoppede i trampolin. 3. Det var vinter, og
børnene havde varmt tøj på. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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67 Børnehave

1. Børnene sidder rundt om bordet og tegner. 
De lærer om frugt og sund mad.

2. Børnene har det sjovt i børnehaven. 
En pige hopper i trampolin.

3. Det er vinter, og børnene har varmt tøj på. 
Nogle gynger, og nogle leger i sandkassen.

4. Det er sommer, og børnene er ude i solen. 
De leger og klatrer på klatrestativet.



Om billedsiden 
Emnet er skole. Billederne viser noget af det,
folkeskoleelever laver i løbet af en skoledag, ude
og inde. Informationen og samtalerne bør her
handle om hovedtrækkene i det danske
uddannelsessystem med vægt på det, der er mest
aktuelt for kursisterne. 

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar på
landet, frikvarter, skolegården.

Sprogøvelser
• Hvad? – Spørg: Hvad laver børnene på det

første billede? Svar f.eks.: De viser deres bøger.
Hvad laver børnene på det andet billede? Svar
f.eks.: De lærer om fysik. Osv.

• Er der nogen/noget? – Svar med antal, mange
eller meget. – Spørg: Er der nogen børn her? Ja,
der er mange børn. – Er der nogen voksne her?
Ja, der er en voksen. – Er der noget græs her?
Ja, der er meget græs. Osv.

• Hvilken farve? –  Bestemt og ubestemt form
med adjektivisk kongruensbøjning. – Spørg:
Hvad er lyserødt her? En pige har en lyserød
bluse. – Hvad er grønt her? Træerne er grønne.
Tre piger har grønne kasketter. – Hvad er orange
her? Hvidt? Blåt? Osv.

• Hvad laver de? – Brug præpositionen med.
Svar med pronomen. – Kursisterne spørger

hinanden, f.eks.: Hvad laver drengen med den
mørkeblå T-shirt? Han skriver. – Hvad laver
pigen med de orange bukser? Hun holder i et
sjippetov. – Hvad laver pigen med den hvide
nederdel? Drengen med den blå sweater og den
gule T-shirt? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en folkeskole’?
’Fysik’? ’Frikvarter’?

Tal om
Hvis I selv har skolebørn: Fortæl, hvilken skole de
går på og i hvilken klasse. Hvilke fag har de, og
hvad lærer de? – Brug kopiark K-46 ’Said går i
skole’ og tal om, hvad der sker i løbet af en
almindelig skoledag. – Fortæl kursisterne om
folkeskolen i Danmark, om alder, klassetrin, fag og
stof osv. – Informer om voksnes muligheder for
folkeskolens afgangseksamen og en videregående
uddannelse.  

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Repeter teksten her

med verberne i præteritum. Øv logiske
spørgsmål og svar med tidsudtryk (dele af
teksten). – ’Hvad lavede de i går?’ 1. Alle viste
læreren, hvad de havde lavet. 2. Eleverne lærte
om fysik i går. To drenge lavede et forsøg. 3.
Det var frikvarter, og børnene legede ude. 4.
Nogle børn legede i skolegården.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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1. Der er mange elever i denne klasse. 
Alle viser læreren, hvad de har lavet.

2. Eleverne lærer om fysik i dag. 
To drenge laver et forsøg.

3. Her er en lille skole på landet. 
Det er frikvarter, og børnene leger ude.

4. Dette er en stor skole midt i byen. 
Nogle børn leger i skolegården.



Om billedsiden 
Billederne viser nogle af de offentlige bygninger
og serviceinstitutioner, der er i en by.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. 
Se ’Øvelsesskema’på side 21. – Vis og forklar
hotel og restaurant, som er svære at se på
billederne. Se også posthuset på side 79 og
tankstationen på side 22.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Det er en kirke. – Hvad er
nummer 2? Det er en skole. – Hvad er nummer
3? Det er en plads. Osv.

• Er der nogen? – Flertal. Svar med antal eller
mange og billednummer. – Spørg: Er der nogen
børn her? Ja, der er et barn på billede 7. – Er der
nogen blomster her? Nogen biler? Træer? Osv.

• Hvor er? – Vi beder om hjælp til at finde frem
og spørger med ’undskyld’. – Brug mellem, til
højre for og til venstre for. Svar med pronomen
og bestemt form. – Spørg: Undskyld, hvor er
skolen? Den er mellem kirken og pladsen. 
– Undskyld, hvor er posthuset? Det er til venstre
for hotellet. – Undskyld, hvor er tankstationen?
Osv.

• Hvor kan jeg? – Svar med hele sætninger,
præpositionsudtryk og bestemt form. – Spørg:
Hvor kan jeg drikke kaffe? Du kan drikke kaffe

på caféen. – Hvor kan jeg overnatte? Du kan
overnatte på hotellet. – Hvor kan jeg spise
aftensmad? Hvor kan jeg købe blomster? Osv. 
– Kursisterne spørger hinanden.

• Hvor arbejder de? – Repeter erhvervssiderne
63-65. Brug bestemt form. – Spørg: Hvor
arbejder præsten? I kirken. – Hvor arbejder
læreren? I skolen. – Hvor arbejder fabriks-
arbejderen? På fabrikken. – Hvor arbejder
kokken? Osv. 

• Kan I forklare? – Hvad er ’en kirke’? ’En
plads’? ’Et hotel’?

Tal om
Hvilke specielle bygninger, pladser, parker,
monumenter, serviceinstitutioner osv. er der i
lokalmiljøet? Gå en tur i byen og se på dem, tal
om, hvad de hedder, og hvad de bruges til.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 67,

’Børnehave’. Repeter teksten og indøv verberne
i perfektum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk (og inversion). – ’Hvad har de lavet i
dag?’ 1. I dag har børnene siddet rundt om
bordet og tegnet. De har lært om frugt og sund
mad. 2. I dag har børnene haft det sjovt i
børnehaven. En pige har hoppet i trampolin.
Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.

97

69 Byen 1

1. en kirke
2. en skole
3. et torv, en plads
4. et posthus
5. et hotel

6. en fortovscafé
7. en restaurant
8. en fabrik
9. en tankstation



Om billedsiden 
Emnet er kulturtilbud i byen, fritidsaktiviteter for
læring og underholdning.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar alle
ordene her.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er en biograf. – Hvad er
nummer 2? Det er et teater. – Hvad er nummer
3? Osv.

• Er der nogen? – Flertal og bestemt form. Svar
med antal, mange eller ingen, og stedet. 
– Spørg: Er der nogen mennesker her? Svar
f.eks.: Ja, der er mange mennesker i teateret. 
– Er der nogen bøger her? Ja, der er mange
bøger på biblioteket. – Er der nogen malerier
her? Børn? Blomster? Osv.

• Hvor er? – Vi beder om hjælp til at finde frem.
– Brug over, under, ved siden af og foran. Svar
med pronomen og bestemt form. – Spørg:
Undskyld, hvor er biografen? Den er over
teateret. – Undskyld, hvor er biblioteket? Det er
under teateret. – Undskyld, hvor er museet? Det
er ved siden af biblioteket. – Hvor er Emma?
Hun står foran billederne. Osv.

• Hvor kan jeg? – Svar med hele sætninger,
præpositionsudtryk og bestemt form. – Spørg:
Hvor kan jeg se en film? Du kan se en film i 
biografen. – Hvor kan jeg låne bøger? Du kan

låne bøger på biblioteket. Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en biograf’? ’Et
teater’? ’Et bibliotek’?

Tal om
Se en film sammen, enten i biografen eller på
video og diskuter den bagefter. – Se et
teaterstykke, helst med levende skuespillere, men
hvis det ikke er muligt, vis da teater på video. 
– Besøg et museum eller en udstilling og tal om,
hvad der vises. – Gør kursisterne bekendte med
biblioteket. Vis dem bøger, der passer til deres
læsefærdigheder og danskniveau. Informer om
bibliotekets forskellige tilbud, at man kan læse
aviser, at der er læsestof på kursisternes
modersmål, at man kan låne plader og lydbøger
osv. Hjælp kursisterne med at få et lånerkort.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Repeter teksten her

med verberne i perfektum. Øv logiske
spørgsmål og svar med tidsudtryk. (Forklar
kursisterne, at det hedder ’er gået’ i eksempel 1).
– ’Hvad har de lavet nu/i dag?’ 1. De er gået i
biografen nu. De skal se en film. Eller: De har
været i biografen i dag. De har set en film.
(Forklar forskellen). 2. De har været i teatret. De
har set en ballet. 3. Emma har været på et
museum. Hun har set på malerier. 4. Pedro har
været på biblioteket. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.

98

70 Byen 2

1. De går i biografen. De skal se en film.
2. De er i teatret. De ser en ballet.
3. Emma er på et museum. Hun ser på malerier.
4. Pedro er på biblioteket. Han låner bøger.



Om billedsiden 
Emnet er det, vi til daglig ser i gadebilledet.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar fortov,
trafikskilt, telefonboks. Vis især et lyskryds og de
folk, der krydser gaden på billede 1. Vis, at et
hjørne både er en vinkel udad og indad, som et
hjørne på et bord og et hjørne i et lokale.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Svar: Det er en gade. – Hvad er
nummer 2? Det er et fortov. – Hvad er nummer
3? Det er et lyskryds. Osv. 

• Er der nogen? – Flertal. Svar med antal, mange
eller ingen. – Spørg: Er der nogen trafiklys her?
Ja, der er tre trafiklys. – Er der nogen biler her?
Ja, der er mange biler. – Er der nogen
mennesker der? Nogen cykler? Skilte? Busser?
Paraplyer? Osv.

• Hvilken farve? – Bestemt form og adjektiv.
Svar med hele sætninger. – Spørg: Hvilken farve
er stolen? Stolen er gul. – Hvilken farve er
telefonboksen? Skraldespanden? Trafiklyset?
Osv.

• Hvor er? – Vi beder om hjælp til at finde vej. 
– Brug forskellige præpositioner. Svar med
pronomen og bestemt form. – Spørg f.eks. til
billede 2: Undskyld, hvor er telefonboksen? Den
er på fortovet til venstre for taxaen. – Undskyld,

hvor er taxaen? Den holder på vejen, på
taxaholdepladsen. Osv. – Forklar især: De to
personer på billede 1, der går under paraplyerne,
men over gaden. 

• Kan I forklare? – Hvad er ’et fortov’? ’Et
lyskryds’? ’Et hjørne’?

Tal om
Gå en tur i lokalmiljøet omkring skolen og find
ordene fra denne side. – Stil jer ved et vejkryds og
beskriv trafikken, f.eks.: ’En bil drejer til højre
rundt om hjørnet.’ ’To biler stopper foran krydset.’
’Der er rødt lys for bilerne.’ ’Fire fodgængere går
over gaden nu. Trafiklyset viser ’grøn mand’. ’En
dame med barnevogn går på fortovet.’ ’Der er tre
trafikskilte og en bænk ved busstoppestedet.’ ’Der
holder to taxaer på taxaholdepladsen.’

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 70, ’Byen

2’. Repeter teksten og indøv verberne i futurum.
(Forklar ’skal’ brugt alene, når vi mener ’skal
gå’). Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk. – ’Hvad skal de lave i morgen?’
1. De skal i biografen i morgen. De skal se en
film. 2. De skal i teatret i morgen. De skal se en
ballet. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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1. en gade
2. et fortov
3. et lyskryds
4. et hjørne
5. en fodgængerovergang
6. et trafikskilt
7. et trafiklys

8. en taxaholdeplads
9. en taxa

10. en busholdeplads
11. en kiosk
12. en telefonboks
13. en stol
14. en skraldespand



Om billedsiden 
På denne og de næste sider er emnet butikker. 
– Her ses tre forskellige handleformer. Først et
supermarked, der har mange forskellige varer, men
få varianter af hver slags. ’Sultan frugt og grønt’ er
det, folk normalt kalder en indvandrerbutik med et
stort udvalg af frugt og grøntsager. Det store
billede er fra ’Fisketorvet’ i København, et butik-
scenter med mange forskellige forretninger under
samme tag. – Nederst er der eksempler på
skriftløse oplysningsskilte, man ser i varehuse og
offentlige bygninger. Dem skal man kunne ’læse’,
selv om man ikke kan læse.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar køber
ind (eller handler), butiksejeren, indkøbscenter,
forbudt, nødudgang.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er ekspedienten. – Hvad er
nummer 2? Det er kassen. – Hvad er nummer 3?
Det er en kunde. Osv.

• Er der nogen? – Flertal. Svar med antal, mange
eller ingen. – Spørg: Er der nogen kunder her?
Ja, der er mange kunder. – Er der nogen
indkøbsvogne her? Nogen biler? Børn? træer?
Rulletrapper? Skilte? Osv.

• Hvor er? – Vi beder om hjælp til at finde vej. 
– Brug foran, bag, ved siden af. Svar med

pronomen og bestemt form. – Spørg f.eks. til
billede 1: Undskyld, hvor er indkøbsvognen?
Den står ved siden af kassen. – Hvor er varerne?
De ligger på båndet foran ekspedienten. – Hvor
er ekspedienten? Hun sidder bag kassen. Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en rulletrappe’? ’En
elevator’? ’En nødudgang’?

Tal om
Hvor plejer I at handle? Tal om lokale dagligvare-
butikker og indkøbscentre. Hvornår er indkøb-
scentret og dagligvarebutikken åbne og lukkede?
Er de åbne om aftenen? Lørdag og søndag? 
– Hvad betyder skiltene? Forklar figurerne på dem.
Noget er forbudt, f.eks. rygning, se forbudsskiltene
i trafikken på side 78. ’Nødudgang’ betyder: Løb
ud her, hvis der opstår brand, se side 92. Mere om
dagligvarebutikker og madvarer på kopiark K-39
’Logoer 1’ gruppe 1 og 2.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 70, ’Byen

2’. Repeter teksten og indøv verberne i
perfektum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk (og inversion). – ’Hvad lavede de i
går?’ 1. I går gik/var de i biografen. De så en
film. 2. I går var de i teatret. De så en ballet.
Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.

100

72 Vi køber ind

Et supermarked
1. en ekspedient
2. kasse
3. kunde
4. en indkøbsvogn

En grønthandel
5. butiksejeren
6. indkøbskurve
7. hylder
8. kasser

Et indkøbscenter
9. en butik

10. kunder
11. en rulletrappe
12. en elevator

Skilte
13. Elevator
14. Rygning 

forbudt
15. Nødudgang
16. Papirkurv



Om billedsiden 
Emnet er kiosker og tøjbutikker, udsalg og tilbud.
– Ud over de almindelige kioskvarer sælger
kiosken også brød og kager, kolonialvarer, måneds-
kort og telekort, Lotto og andre pengespil, bøger
og fagblade. 

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
ugeblade, tyggegummi, plakater, reklame og tilbud.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er aviser. – Hvad er nummer 2?
Det er ugeblade. – Hvad er nummer 3? Det er
en tyggegummi. Osv.

• Er der nogen/noget? – Svar med antal, mange
eller meget. – Spørg: Er der nogen aviser her?
Ja, der er mange aviser. – Er der noget tygge-
gummi her? Ja, der er meget tyggegummi. – Er
der noget chokolade her? Nogen mennesker?
Noget sodavand? Noget frugt? Nogen plakater?
Noget tøj? Osv.

• Hvor er? – Vi beder om hjælp til at finde vej. 
– Brug forskellige præpositioner. Svar med
pronomen og bestemt form. – Spørg f.eks. til
billede 2: Undskyld, hvor er chokoladen? Den er
bagved tyggegummiet. Billede 3 f.eks.:
Undskyld, hvor er prøverummet? Det er bag
tøjstativerne. Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en avis’? ’Et
prøverum’? ’Tilbud og udsalg’?

Tal om
Plejer I at købe ind kiosken? Hvad køber I? Se på
junkfood på side 37 ’Drikkevarer, junkfood og
slik’ og på K-39 ’Logoer 1’ gruppe 3. – Tal om
lokale kiosker og grillbarer. Hvornår åbner de, og
hvornår lukker de? Er kiosken åben om aftenen?
Lørdag og søndag? – Informer om danske aviser.
Se på K-39 ’Logoer 1’ gruppe 4, de største aviser i
Danmark. Hvad står der i aviserne? Hvad hedder
lokalavisen? – Hvor plejer I at købe tøj og sko? Tal
om lokale tøjbutikker. – Plejer I at gå på udsalg?
Plejer I at købe tøj på tilbud? – Tal om hvad ’10%
rabat’ og ’1/2 pris’ betyder.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 67,

’Børnehave’. Repeter teksten og indøv verberne
i futurum. Øv logiske spørgsmål og svar med
tidsudtryk (og inversion). – ’Hvad skal de lave i
morgen?’ 1. I morgen skal børnene sidde rundt
om bordet og tegne. De skal lære om frugt og
sund mad. 2. I morgen skal børnene have det
sjovt i børnehaven. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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73 Butikker 1

I kiosken
1. aviser
2. ugeblade

I kiosken
3. tyggegummi
4. chokolade

I tøjforretningen
5. et prøverum
6. et forhæng
7. reklameplakater
8. en bøjle
9. et tøjstativ

10. tilbudsplakater



Om billedsiden 
Emnet er stadig butikker, og her ses nogen, som
ikke hedder butik, men handel og forretning.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
farvehandel.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er en skotøjsforretning. – Hvad
er nummer 2? Det er en blomsterhandel. Hvad
er nummer 3? Det er en isenkræmmer. Osv.

• Er der nogen/noget? – Svar med mange eller
meget, præposition og bestemt form. – Spørg: Er
der nogen bøger her? Ja, der er mange bøger i
boghandelen. – Er der noget maling her? Ja, der
er meget maling i farvehandelen. – Er der nogen
blomster her? Nogen sko? Noget vin? Tekopper?
Osv.

• Hvor kan jeg?  – Spørg: Hvor kan jeg købe en
kuglepen? I boghandelen. – Hvor kan jeg købe
et par støvler? I skotøjsforretningen. – Hvor kan
jeg købe en blomstervase? En potteplante? En
dåse maling? Osv.

• Hvor er? – Vi forestiller os, at vi har et
indkøbscenter i tre etager. – Brug ved siden af
og på … sal. Svar med pronomen og bestemt
form. – Spørg: Undskyld, hvor er farve-
handelen? Den ligger på første sal ved siden af

slagteren. – Undskyld, hvor er skotøjs-
forretningen? Den ligger på tredje sal ved siden
af blomsterhandelen. Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en isenkræmmer’?
’En boghandel’? ’En farvehandel’? ’En
blomsterhandel’? 

Tal om
Se på K-39 ’Logoer 1’ gruppe 5: Hvad er det for
nogen butikker? Hvad sælger de? – Hvad siger vi?
Øv dialoger i butikker. Brug gerne de små kort på
kopiarkene som ’varer’, og lad kursisterne have
hver deres brancheforretning. – En ekspedient
siger f.eks.: ’Hvad skulle det være?’ eller ’Har du
brug for hjælp?’ Kunden siger f.eks.: ’Jeg skal
have – ’ eller ’Jeg vil gerne se på – ’ eller 
’Har I – ?’ eller ’Hvad koster en – ? Ekspedienten
siger måske: ’Hvilken størrelse skal det være?’
eller ’Hvilken farve?’ eller ’Nej, vi har desværre
ikke – .’ Osv.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Inversion, præsens og

præteritum. Brug side 11, ’Hvornår?’ Repeter
teksten, og begynd sætningerne med
klokkeslættet. – Præsens: 1. Klokken halv otte
går Pedro hjemmefra. 2. Kvart i otte venter han
på bussen. 3. Klokken otte tager han bussen til
skolen. Osv. – Indøv præteritum på samme
måde.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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74 Butikker 2

1. en skotøjsforretning
2. en blomsterhandel
3. en isenkræmmer
4. en boghandel
5. en farvehandel
6. en slagter



Om billedsiden 
Emnet er stadig butikker. Varerne fra apoteket er
taget med her. 

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar alle
ordene, især et parfumeri, fordi varerne er svære at se.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

billede 1? Det er et apotek. – Hvad er billede 2?
Det er apotekervarer. – Hvad er billede 3? Det er
et parfumeri. Osv.

• Er der nogen/noget? – Forklar, at vi bruger
hos, når butikkens navn er en arbejdstitel, på
samme måde som hos lægen. Svar med mange
eller meget, præposition og bestemt form. 
– Spørg: Er der nogen briller her? Ja, der er
mange briller hos optikeren. – Er der noget
parfume her? Ja, der er meget parfume i
parfumeriet. – Er der noget medicin her? Nogen
ure? Nogen kort? Nogen plakater? Osv.

• Hvor kan jeg?  – Spørg: Hvor kan jeg købe et
ur? Hos urmageren. – Hvor kan jeg købe
læsebriller? Hos optikeren. – Hvor kan jeg købe
parfume? Medicin? Flybilletter? Osv.

• Hvor er? – Vi beder om hjælp til at finde vej. 
– Brug adverbier og præpositionerne oppe/nede,
i midten, til højre/venstre. Svar med pronomen
og bestemt form. – Spørg: Undskyld, hvor er

apoteket? Det er oppe til venstre. – Undskyld,
hvor er rejsebureauet? Det er nede til højre. 
– Undskyld, hvor er parfumeriet? Det er i midten
til venstre. Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en optiker’? ’Et
rejsebureau’? ’Et apotek’? ’Et parfumeri’? ’En
urmager’?

Tal om
Se på K-39 ’Logoer 1’ gruppe 5 og 6 i forbindelse
med apotek og rejsebureau. Hvad betyder logo-
erne? Se på billederne af transportmidler på side
76. – Se på de fire butikssider sammen og tal også
om andre butikker: Hvor kan jeg købe møbler? I
en møbelforretning. Hvor kan jeg købe en bil? Hos
en autoforhandler. En lampe? I en lampeforretning.
Osv.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: ’Så’-inversion, præsens og

futurum. Brug side 11, ’Hvornår?’. Repeter
teksten og begynd sætningerne med ’først’, ’så’,
’bagefter’ og ’til sidst’. – Præsens: ’Hvad gør
Pedro hver morgen?’ 1. Først går han
hjemmefra. 2. Så venter han på bussen. 3.
Bagefter tager han bussen til skolen. Osv. 
– Futurum: ’Hvad skal Pedro gøre i morgen
tidlig?’ 1. Først skal han gå hjemmefra. 2. Så
skal han vente på bussen. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.

103

75 Butikker 3

et apotek

Apoteksvarer
1. næsedråber
2. hostesaft
3. plaster
4. et termometer
5. en salve
6. piller

et parfumeri

en optiker

en urmager

et rejsebureau



Om billedsiden 
Her og på de næste to sider er emnet transport-
midler, både de private og de offentlige. Vi taler
om, hvor, hvornår og hvordan vi rejser.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
transport.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er en personbil. – Hvad er
nummer 2? Det er en bus. – Hvad er nummer 3?
Det er et tog. Osv.

• Hvilken farve? – Øv først ubestemt form med
foranstillet adjektiv. Kursisterne siger: En sort
bil, en gul bus, et rødt tog, et hvidt fly. Osv. 
– Øv så bestemt form med efterstillet adjektiv.
Kursisterne siger: Bilen er sort, bussen er gul,
toget er rødt, flyet er hvidt. Osv.

• Hvor er? – Præpositionsudtryk. – Vis og forklar
’oven over’ og ’neden under’. Brug også ved
siden af. Svar med pronomen og bestemt form.
– Spørg: Hvor er flyet? Det er oven over
motorcyklen, ved siden af båden. – Hvor er
varevognen? Den er neden under cyklen, ved
siden af traktoren. Osv.

• Hvem kører? – Indøv ordene for chauffører:
(Privat)bil-, tog-, traktorfører. Bådfører, men på
et skib: kaptajn. Bus-, varevogns-, lastbil- og
taxachauffør. Pilot. Cyklist eller motorcyklist. 

– Øv bestemt form og spørg: Hvem kører
lastbilen? Lastbilchaufføren. – Hvem kører
cyklen? Cyklisten. – Hvem kører taxaen?
Taxachaufføren. Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en taxa’? ’En
varevogn’? ’En lastbil’?

Tal om
Fortæl, hvilke transportmidler I plejer at rejse med
eller har rejst med i Danmark og i andre lande.
Hvor og hvornår går de? Forklar, at vi på dansk
bruger verbet går, når transportmidler bevæger sig,
uanset om det er på hjul, i vand eller i luften. Men
når vi selv er i dem, bruger vi ikke går, men rejser
eller tager. – Tal om: Hvilke går på skinner? I
luften? På vandet? På vejen? – Øv mere med
kopiark K-5 ’Transport’.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Inversion, præsens og

præteritum. Brug side 22, ’Pedros mandag’.
Repeter teksten og begynd sætningerne med
klokkeslættet. – Præsens: 1. Klokken ti minutter
over tolv kører Pedro fra skolen. 2. Klokken
kvart over et er han i skobutikken og køber nye
sko. 3. Klokken tyve minutter over to vinker han
til en ven på gaden. Osv. – Indøv præteritum på
samme måde.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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76 Transport

1. en personbil
2. en bus
3. et tog
4. et fly
5. en båd
6. en cykel

7. en motorcykel
8. en traktor
9. en varevogn

10. en lastbil
11. en taxa
12. et metrotog



Om billedsiden 
Emnet er offentlige transportmidler, og hvordan vi
rejser med dem. – Her er også ord, der kun
sjældent bruges, undtagen i meddelelser til
passagererne i bussen og toget.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar perron,
vognen, midtergangen, ledig, trin.

Sprogøvelser
• Hvem og hvad? – Lær kursisterne sætninger

med ’der’. – Spørg: Billede 1, hvem er det? Svar:
Det er Holger og Kirsten. – Hvad laver de? De
køber togbilletter. – Sæt sætningerne sammen:
Det er Holger og Kirsten, der køber togbilletter.
– Hvem og hvad er billede 2? Det er Holger og
Kirsten, der går ind i vognen. – Billede 3? Det
er Emma, der stiger på bussen. Osv.

• Hvad laver de? – Brug inversion med først, så
osv. Du siger: Først køber Holger og Kirsten
togbilletter. Så går de ind i vognen. – Først
stiger Emma på bussen. Så viser hun
månedskortet. Bagefter sidder hun ved
midtergangen. Til sidst står hun af bussen. 
– Kursisterne fortæller.

• Hvad siger I? – Spørg: Du skal ind i bussen
med barnevogn og har brug for hjælp, hvad
siger du? – Du skal af bussen, men chaufføren
har glemt at åbne dørene, hvad siger du? 
– Underviseren ’er’ rejsebureauet, og kursisterne
skal rejse. De ’ringer op’ og bestiller billetter. 

– De spørger, hvornår toget går til København/
Århus, hvornår det er fremme, hvad det koster
osv. – Kursisterne ’ringer’ og bestiller flybilletter
til London og færgebilletter til Norge.

Tal om
Fortæl hinanden, hvornår og hvordan I tager til og
fra skole. – Tager du bussen eller S-toget?
Hvilken? Hvornår går den/det? Hvor stopper
den/det? Er den/det altid præcis eller er den/det
ofte forsinket? – Se på kursisternes månedskort og
billetter og forklar det, der står om priser, navn,
datoer og rejseregler. – Tal om, hvad der siges over
højtaleren i busser, tog og på stationer, som f.eks.:
Tog mod Helsingør kører til spor 2 om tre
minutter. Nye rejsende? Kort og billetter? Vær
venlig at rykke længere bag i bussen! Næste
station: Københavns Hovedbanegård. Osv. – Øv
dem i at læse køreplaner med K-31 ’En køreplan’.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Repeter teksten her

med verberne i præteritum. Øv logiske
spørgsmål og svar med tidsudtryk. – ’Hvad
lavede de for fem/ti minutter siden?’ 1. Holger
og Kirsten stod foran skranken for ti minutter
siden. De købte togbilletter. 2. Toget stod ved
(evt. holdt ved) perronen på stationen for fem
minutter siden. Holger og Kirsten gik ind i
vognen. 3. Emma steg på bussen for ti minutter
siden. Hun viste månedskortet. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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77 Tog og bus
1. Holger og Kirsten står foran skranken. 

De køber togbilletter.
2. Toget står ved perronen på stationen. 

Holger og Kirsten går ind i vognen.
3. Emma stiger på bussen. 

Hun viser sit månedskort.
4. Emma sidder ved midtergangen. 

Vinduespladsen er ledig.
5. Emma står af bussen. 

Hun går to trin ned.



Om billedsiden 
Emnet er bilkørsel og det at færdes i trafikken. Her
er eksempler på trafikskilte med information,
påbud og forbud. – Registreringsattesten skal ikke
læses, kursisterne skal bare vide, hvad det er. Læs
på en rigtigt registreringsattest, hvis holdet har
mange bilinteresserede.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar trafik,
barnesæde og bagsæde, kørekort og
registreringsattest, indkørsel og parkering.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

billede 1? Det er en bil. – Hvad er billede 2? Det
er et barn i et barnesæde. – Hvad er billede 3?
Osv.

• Trafikskilte. – Indøv ’det er tilladt’ og ’det er
ikke tilladt/forbudt’. – Hvordan ser skiltene ud?
Hvad betyder de? Hvad er tilladt, og hvad er
forbudt? – Se på trafikskiltene på side 71 og 93.

• Kørekort. – Se på billede 3 og tal om, hvad der
står på kørekortet. – Brug kopiark K-54 ’Nasir
er kørelærer’ og snak om, hvad der sker på en
køreskole, og hvordan man kan få kørekort i
Danmark. – Se side 76. Hvilke transportmidler
skal man have kørekort til for at køre?

• Hvad siger I? – Ring: Underviseren ’er’
køreskolen, og kursisterne vil have kørekort. De
’ringer’ efter tur. De skal præsentere sig og

fortælle kort og klart, hvorfor de ringer. De
spørger, om de kan tage køretimer, hvad det
koster, og hvornår de kan begynde. ’Køreskolen’
spørger f.eks., om de kan køre bil, og om de kan
læse dansk.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en bilrude’? ’Et
bilmærke’? ’En nummerplade’? ’En
sikkerhedssele’?

Tal om
Se på bilmærkerne på kopiark K-40 ’Logoer 2’.
Hvad koster en bil? Hvad koster det at have bil i
Danmark? – Tal om sikkerhed i bilen og bil-
forsikring. – Se på trafikskilte, når I er ude, og
diskuter, hvad de betyder. – Hvad er forbudt på
skolen? I andelsboligforeningen eller huset, hvor
du bor? I butikken? (se side 72).

Faste opgaver 
• Ekstra verber: ’Så’-inversion, præsens og

futurum. Brug side 22, ’Pedros mandag’.
Repeter teksten og begynd sætningerne med
’først’, ’så’, ’bagefter’ og ’til sidst.’ – Præsens:
’Hvad laver Pedro i dag?’ 1. Først kører han fra
skolen. 2. Så er han i skobutikken og køber nye
sko. Osv. – Futurum: ’Hvad skal Pedro lave efter
skoletid?’ 1. Først skal han køre fra skolen. 2. Så
skal han købe nye sko. 3. Så skal han møde en
ven. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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78 Bil og trafik
En bil
1. en bilrude
2. en billygte
3. et bilmærke
4. en nummerplade
5. et hjul

Inde i bilen
6. et barnesæde
7. en sikkerhedssele

8. et bagsæde

et kørekort

en registreringsattest

Trafikskilte
9. For fodgængere

10. For fodgængere 
og cyklister.

11. Skole. Børn 
på gaden.

12. Indkørsel forbudt.
13. Forbudt for biler 

og motorcykler.
14. Parkering forbudt.
15. Kør til højre.
16. Kør til venstre.



Om billedsiden 
Emnet er posthuse, posttjenester og
dankortautomater. Vi taler om, hvordan vi sender
breve, betaler regninger og hæver penge.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar alle
ordene her.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

billede 1? Det er et postkontor. – Hvad er billede
2? Det er et sygesikringsbevis. Hvad står der på
sygesikringsbeviset? – Hvad er billede 3? Det er
et girokort. Hvad står der på girokortet? Osv.

• Brev. – Tal om, hvordan man skriver navn og
adresse på breve og girokort. Brug kopiark K-37
’Post’ eller øv med autentiske blanketter og
konvolutter. – Se på frimærkerne på K-37,
værdier og motiver. Hvad koster det at sende et
brev i Danmark? Til hjemlandet? Hvad koster
det at sende en pakke?

• Postkasse. – Læs hvad der står på postkassen på
K-37. – Hvad står der på postkassen/døren
derhjemme? Husk kursisterne på, at de skal
have alle familiemedlemmernes navne på
postkassen eller døren derhjemme, hvis de ikke
har samme efternavn. – Hvad sker der med din
post, hvis du flytter? Prøv at udfylde blanketten
for adresseændring fra posthuset.

• Hvad siger I? – Underviseren ’er’ posthuset, og
kursisterne er kunder. – De skal betale en

regning, og de skal købe frimærker. – De skal
sende en lille pakke til hjemlandet. De spørger,
om den bør sendes som brev eller pakke, hvad
det koster, og hvor lang tid det tager, og de
svarer på spørgsmål.

• Kan I forklare? – Hvordan sender vi et brev?
Hvordan betaler vi en regning på et girokort? 
– Hvordan får vi et sygesikringsbevis? Hvordan
får vi et dankort? – Hvordan bruger vi en
pengeautomat?

Tal om
I banken kan vi låne og spare penge op. Tal om
rente på indlån og udlån. Forklar, hvad rente er,
hvis kursisterne ikke ved det. Brug eksempler med
f.eks. 1% og 10% rente af 100 kroner. Se på K-40
’Logoer 2’ og fortæl, at Danmark har ét postvæsen,
men mange banker.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum om fremtid. Brug

side 31, 4 og 5. Øv spørgsmål og svar med ’har
tænkt sig’. – Side 31 ’Verber før og efter’:
’Hvad har de tænkt sig at gøre?’ 1. Tarik har
tænkt sig at ringe. 4. Emma har tænkt sig at
betale. Osv. – Side 4, ’Hvad laver de?’ (ikke 8
og 9): 1. Han har tænkt sig at se fjernsyn. 2.
Hun har tænkt sig at høre radio. Osv. – Side 5,
’Flere verber’ (ikke 7 og 8): 1. Han har tænkt sig
at læse en bog. 2. Han har tænkt sig at skrive et
brev. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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På postkontoret
1. et kønummer

Et sygesikringsbevis
2. en legitimation
3. et CPR-nummer

Et girokort
4. en afsender
5. en modtager

Et brev
6. et stempel
7. et frimærke
8. et navn
9. en adresse

Et Dankort
10. et kontonummer

En pengeautomat



Om billedsiden 
Emnet er telefon og computer, og de muligheder
for kommunikation og information disse medier
giver os.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
telefonbog, Oplysningen 118, telekort, tastatur,
mus. Vis en rigtig mus på side 99.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er en telefon. – Hvad er
nummer 2? Det er en mobiltelefon. – Hvad er
nummer 3? Osv.

• Hvordan ringer vi? – Brug en løs telefon og
lad kursisterne en efter en forklare, hvordan de
ringer, f.eks.: ’Jeg tager røret af. Jeg venter på
tonen (demonstrer tonen). Jeg trykker
nummeret. Det ringer (demonstrer ringetonen).’
– Kursisterne viser og forklarer signalet for
optaget.

• Hvad siger I? – Øv forskellige telefonsamtaler:
’Ring’ til en medkursist og spørg om
hjemmearbejdet. – ’Ring’ og spørg efter en
person, der ikke er til stede. Bed nogen om at
lægge en besked, bed nogen hilse. – ’Ring’ og
bed om at blive stillet om til en anden person. 
– ’Ring’ og bestil tid hos lægen eller tandlægen.
– Du får forkert nummer, hvad siger du? – Hvad
betyder ’et øjeblik’?

• Telefonbogen og Oplysningen. – Kursister med
gode læsefærdigheder bør øve sig på at slå op i
telefonbogen. Skaf klassesæt af den lokale
telefonbog og ’De gule sider’. – Vis og forklar:
Oplysningen 118, og for udlandet 113. – Tal om,
hvordan man bruger en kort- eller mønttelefon.

• Computer. – Hvad bruger vi en computer til, og
hvordan bruger vi den? – Kursisterne bør have
kendskab til, hvordan vi henter information på
internettet. Det bør øves i praksis f.eks. ved, at
kursisterne søger på hjemlandets navn og finder
billeder og tekster. 

Tal om
Fortæl hinanden, hvad det koster at ringe
indenlands og udenlands på mønttelefonen og på
mobiltelefon. – Ringer I meget? Taler I meget i
telefon? – Ringer kursisterne ofte til hjemlandet?
Hvad er klokken i Danmark og i hjemlandet, når
de ringer? – Bruger I sms’er? Fortæl og forklar.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum om fremtid. Brug

side 59, ’Husarbejde’. Øv spørgsmål og svar
med ’har tænkt sig’. – ’Hvad har de tænkt sig at
gøre snart?’ 1. Mette har tænkt sig at vaske op
snart, og Lise har tænkt sig at tørre af. 2.
Carsten har tænkt sig at vaske tøj snart. 3. Mette
har tænkt sig at stryge tøj snart. 4. Emma har
tænkt sig at støvsuge snart. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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1. en telefon
2. en mobiltelefon
3. en telefonbog
4. Oplysningen
5. en mønttelefon
6. et telekort

7. et tastatur
8. et telefonrør
9. en computer

10. en skærm
11. et tastatur
12. en mus



Om billedsiden 
Emnet er fjernsyn, radio og andre apparater, der
formidler billede, lyd eller laver lys.
Lommeregneren er også med her. – Apparaterne
skal have energi tilført for at fungere. Vi taler om
elektrisk strøm og batterier. – I grundbogens første
udgave har der desværre indsneget sig en fejl:
Desværre er numrene 20 og 21 anbragt
unøjagtigt/forkert. Vis gerne kursisterne, hvor de
burde sidde.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar lyd og
lys, lommeregner, batterier og sikring.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er et fjernsyn. – Hvad er
nummer 2? Det er en dvd-afspiller. Osv.

• Hvor er? – Præpositionsudtryk. Brug oven på,
foran, bag, ved siden af. – Spørg: Hvor er
videokameraet? Det ligger oven på video-
afspilleren. – Hvor er filmen? Den står ved siden
af kameraet. Osv.

• Billede, lyd og lys? – Diskuter: Hvilke
apparater viser billeder? Hvilke laver billeder? 
– Hvilke apparater laver lyd? Hvilke laver lys? 
– Hvilke apparater bruger batterier? Hvilke
bruger strøm fra en stikkontakt?

• Hvordan? – Kursisterne forklarer og
demonstrerer eventuelt: Hvordan bruger vi en
cd-afspiller? En båndoptager? En video-

afspiller? Et kamera? – Hvordan skifter vi en
elektrisk pære? Et batteri? En sikring? 
– Hvordan bruger vi en lommeregner? Lån
kursisterne lommeregnere og indøv brugen af
dem, hvis det er ukendt for dem.

• Elektrisk strøm. – Forklar wattangivelserne på
pærerne og vis f.eks. en lampe med mærket
’Max 40 W’. Tal om ledninger, kontakter,
stikkontakter og sikringer, om hvordan de skal
bruges og ikke bruges. Tal om børnesikringer på
elektriske apparater og stikkontakter. 

Tal om
Diskuter: Fjernsyn og radio skal have antenner,
men f.eks. ikke en cd-afspiller. Hvorfor? – Vi kan
få fjernsyn og radio ind fra hele verden via
satellitter. Se på kopiark K-40 ’Logoer 2’ og tal om
danske og udenlandske tv-kanaler. Hvad plejer I at
se i fjernsynet? Hvilke kanaler og programmer?
Kan kursisterne tage hjemlandets fjernsyn over
parabol- eller kabelantenne?

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum om fremtid. Brug

side 70, ’Byen 2’. Øv spørgsmål og svar med
’har tænkt sig’. – ’Hvad har de tænkt sig at lave
på lørdag?’ 1. De har tænkt sig at gå i biografen.
De vil se en film. 2. De har tænkt sig at gå i
teatret på lørdag. De vil se en ballet. 3. Emma
har tænkt sig at gå på museum på lørdag. Hun
vil se på malerier. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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1. et fjernsyn
2. en dvd-afspiller
3. en radio
4. høretelefoner
5. en cd-afspiller
6. en cd
7. et kamera
8. en film
9. en blitz

10. en båndoptager
11. et kassettebånd
12. et videokamera
13. et videobånd
14. en video-afspiller
15. el-pærer
16. et lysstofrør
17. en stikdåse
18. et hanstik

19. et hunstik
20. en afbryder
21. en stikkontakt
22. en lommeregner
23. en lygte
24. batterier
25. en sikring



Om billedsiden 
Emnet her og på de næste sider er fritidsaktiviteter,
både de hyggelige hobbyer og den nødvendige
istandsættelse af hjemmet. Det drejer sig både om
de individuelle interesser og gøremål og de sociale
aktiviteter, som familie og venner hygger sig
sammen om. – Vi taler om, hvad vi gør og
hvordan.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
reparerer, strikker, lapper.

Sprogøvelser
• Hvem og hvad? – Øv sætninger med ’det er –,

der’. – Spørg: Hvem og hvad er billede 1? Det
er Nasir, der reparerer bilen. – Hvem og hvad er
billede 2? Det er Mette, der maler en væg. 
– Hvem og hvad er billede 3? Det er Mette, der
syer på symaskine. Osv. 

• Hvilken farve? – Brug genitiv-s og ubestemt
form. Svar med hele sætninger. – Spørg: 
– Hvilken farve er Bibis skjorte? Bibis skjorte er
sort. Kirstens strikketøj? Kirstens halstørklæde?
Bibis sytøj? Nasirs joggingdragt? Mettes
maling? Oles terrassegulv? Osv.

• Hvad skal jeg bruge? – Del kopiark K-12
’Redskaber’ ud og indøv ordene. – Spørg: Jeg
skal sy en knap i min trøje, hvad skal jeg bruge?
Svar: Du skal bruge nål og tråd. – Jeg skal
reparere en stol, hvad skal jeg bruge? – Jeg skal
samle en hylde fra IKEA, hvad skal jeg bruge?
Osv.

• Kan I forklare?  – Tal om fremgangsmåde og
redskaber. Indøv ’man’. Hvordan syr man på
symaskine? – Hvordan strikker man? – Hvordan
reparerer man en bil? Fylder benzin på? Tjekker
olien? Osv. – Hvordan lapper man tøj? Syr en
knap i? Lapper et hul? Osv.

Tal om
Fortæl hinanden, hvad I plejer at gøre derhjemme.
– Har du bil? Plejer du at reparere den selv? Hvad
gør du så? – Har du symaskine? Hvad plejer du at
sy? Plejer du at lappe tøjet? – Kan du strikke?
Hvad strikker du? Plejer du at male og reparere
lejligheden? – Hvad plejer mænd og kvinder at
gøre i huset? Diskuter! – Brug K-49 ’Mette syer en
nederdel’ og K-50 ’Tarik laver en bogreol’ til
videre samtale.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum om fremtid. Øv

spørgsmål og svar her med ’har tænkt sig’. 
– ’Hvad har de tænkt sig at gøre nu/i week-
enden?’ 1. Nasir har tænkt sig at reparere bilen
nu. 2. Mette har tænkt sig at male en væg i
weekenden. 3. Mette har tænkt sig at sy på
symaskine nu. 4. Kirsten har tænkt sig at strikke
en trøje i weekenden. 5. Bibi har tænkt sig at
lappe tøj i weekenden. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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1. Nasir reparerer bilen.
2. Mette maler en væg.
3. Mette syr på symaskine.
4. Kirsten strikker en trøje.
5. Bibi lapper tøj.
6. Ole reparerer terrassegulvet.



Om billedsiden 
Emnet er spil, som underholdning og hygge
sammen med venner, eller spil om penge og
drømmen om at blive rig.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar terning
og brik. Forklar, hvad spillene går ud på.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er et ludospil og en terning. 
– Hvad er nummer 2? Det er et skakbræt. 
– Hvad er nummer 3? Osv.

• Hvem og hvad? – Øv sætninger med det er –,
der. – Spørg: Hvem og hvad er billede 1? Det er
Dorte, Ole og Viktor, der spiller ludo. – Hvem
og hvad er billede 2? Det er Nasir og Said, der
spiller skak. – Hvem og hvad er billede 3? Det
er Mette og Lise, der spiller kort. Osv.

• Hvilken farve? – Brug genitiv-s og bestemt
form. – Spørg: Hvilken farve er Viktors bluse?
Viktors bluse er blå. – Hvilken farve er Dortes
trøje? Nasirs skjorte? Lises bukser? Osv. 
– Hvilken farve er ludospillet? Skakspillet?
Kortbunken? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en brik’ og ’en
terning’? Hvordan spiller man ludo? – Hvad er
’et skakbræt’ og en ’skakbrik’? Hvordan spiller
man skak? – Hvordan spiller man kort? 

– Hvordan spiller man på spilleautomater? 
– Hvordan spiller man Bingo? Lotto? Hvordan
tipper man?

Tal om
Fortæl hinanden, hvilke spil I kan lide og ikke lide.
– Plejer I at spille kort eller andre spil derhjemme?
Plejer I at spille om penge? – Hvilke spil er
almindelige i kursisternes hjemlande? Måske
domino, backgammon eller billard? – Spil Lotto en
uge: Kursisterne dikterer tallene på en fælles
kupon. I regner ud, hvor meget hver især skal
betale og splejser om indsatsen. Lad selv
kursisterne tjekke, om de har vundet. Tal om at
vinde og tabe. – Tal om væddemål, f.eks.: Jeg tør
vædde på, at det sner i morgen. Hvor meget satser
du? – Jeg tror at eller tipper at. Tag chancen!
– Snak om, at pengespil kan tage overhånd hos den
enkelte.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 82, ’De

arbejder hjemme’. Repeter teksten og indøv
verberne i perfektum. Øv spørgsmål og svar. 
– ’Hvad lavede de for en uge siden?’ 1. Nasir
reparerede bilen for en uge siden. 2. Mette
malede en væg for en uge siden. 3. Mette syede
på symaskine for en uge siden. 4. Kirsten
strikkede en trøje for en uge siden. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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83 Spil

De spiller ludo.
1. en terning

De spiller skak.
2. et skakbræt
3. en skakbrik

De spiller kort.
4. en kortbunke

spilleautomater

bingo

Pengespil
5. Tips
6. Lotto
7. Skrabelod



Om billedsiden 
Emnet er hobbyer og fritidsinteresser. Som på de
foregående sider er det både nogen, vi hygger os
sammen med venner om, og individuelle interesser
vi har eller foretager os. – I grundbogens første
udgave har der desværre indsneget sig en fejl:
Efter sætning 6 står der - forkert - sætning 9 - det
bør rettes til 7.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar hobby
og fritid.

Sprogøvelser
• Hvilken hobby? – Indøv infinitivformen af

verberne. – Spørg: Hvad laver Nasir? Han læser
bøger. Nasirs hobby er at læse. – Hvad laver
Jonas? Han tegner. Jonas’ hobby er at tegne. 
– Hvad er Emmas hobby? Hun har en kat. 
– Hvad laver Pedro? Han spiller guitar. Pedros
hobby er at spille guitar. – Hvad laver Dorte?
Hun fotograferer. Dortes hobby er at fotografere.
Osv.

• Hvem og hvad? – Øv sætninger med det er –,
der. – Spørg: Hvem og hvad er billede 1? Det er
Nasir, der læser en bog. – Hvem og hvad er
billede 2? Det er Jonas, der tegner. – Hvem og
hvad er billede 3? Det er Emma og hendes kat. 
– Hvem og hvad er billede 4? Det er Tarik, der
bygger en maskine. Osv.

• Hvilken farve? – Brug genitiv-s. Svar med hele
sætninger. – Spørg: Hvilken farve er Nasirs bog?

Nasirs bog er grå og rød. – Hvilken farve er
Jonas’ bluse? Pedros guitar? Emmas kat? Tariks
maskine? Holgers hund? Kirstens bluse? Mettes
blomster? Osv.

• Kan I forklare? – Hvordan spiller man guitar?
Hvordan fotograferer man? – Hvad skal man
gøre, hvis man har have? Hvad skal man gøre,
hvis man har hund eller kat?

Tal om
Fortæl hinanden om jeres hobbyer, og hvad I helst
vil lave i fritiden. – Kan I lide at tegne? Hvad
tegner I? – Kan I lide at fotografere? Hvad tager I
billeder af? – Kan I lide at danse? Hvilken slags
dans? – Kan I lide at synge? Hvad synger I? – Kan
I lave jeres hobbyer derhjemme, eller er I med i en
klub eller forening? Hvad koster det at være
medlem? – Hvad har I lyst til at lære? Hvor og
hvordan kan I lære det? Hvilken slags kursus kan I
gå på?

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Repeter teksten her

med verberne i futurum. Øv spørgsmål og svar.
– ’Hvad vil de gerne lave?’ 1. Nasir vil gerne
læse bøger. 2. Jonas vil gerne tegne. 3. Emma
vil gerne have en kat. 4. Tarik vil gerne bygge en
maskine. 5. Pedro vil gerne spille guitar. 6.
Holger og Kirsten vil gerne danse. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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1. Nasir læser bøger.
2. Jonas tegner.
3. Emma har en kat.
4. Tarik bygger en maskine.
5. Pedro spiller guitar.

6. Holger og Kirsten danser.
7. Holger har en hund.
8. Dorte fotograferer.
9. Mette arbejder i haven.



Om billedsiden 
Emnet er musik, musikinstrumenter og
musikinteresser. – Musik spilles og nydes i alle
kulturer i alle dele af verden. Blandt kursisterne er
der sikkert mange musikinteresser repræsenteret.
Nogen spiller måske et instrument selv. I så fald
kan holdet have nytte og glæde af det. – Node-
linjen er de første noder af den danske
nationalsang, ”Der er et yndigt land”.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar, at et
musikkorps mest har blæseinstrumenter, og at et
orkester mest har strygeinstrumenter. Vis og
forklar, at noder er ’musikkens bogstaver’.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er et musikkorps. – Hvad er
nummer 2? Det er et orkester. – Hvad er
nummer 3? Det er noder. Osv.

• Hvor mange? – Flertal. – Spørg: Hvor mange
musikinstrumenter er der her? Hvor mange
noder? Hvor mange mennesker? Hvor mange
musikkorps? Orkestre?

• Hvor er? – Præpositionsudtryk. Brug oven over
og neden under. Svar med pronomen og bestemt
form. – Spørg: Hvor er mundharmonikaen? Den
er neden under violinen. – Hvor er trommen?
Den er oven over klaveret. Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’et
strygeinstrument’? Hvordan spiller man violin?
– Hvad er ’et blæseinstrument’? Hvordan spiller
man mundharmonika? – Hvad er ’et slag-
instrument’? Hvordan spiller man på tromme?
Hvad er ’et tangentinstrument’? Hvordan spiller
man klaver? 

Tal om
Fortæl, hvilken musik I kan lide at høre. – Spiller I
selv eller jeres børn nogen instrumenter? Hvilke?
Fortæl! – Hvilken musik er mest populær i
kursisternes hjemlande? Bed kursisterne om at
tage bånd og cd’er med musik, de kan lide, med.
Lyt til musikken på holdet, og snak om hvilke
instrumenter musikerne spiller, hvilket sprog
sangerne synger på, og hvad sangen handler om. 
– Tal om klassisk musik, jazz, pop, rock og folke-
musik, og hvilke instrumenter der bruges. Lyt til
forskellig slags musik og diskuter, hvad I synes,
der er godt og ikke godt, og hvorfor.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 84,

’Hobby og fritid’. Repeter teksten og indøv
verberne i præteritum. Øv spørgsmål og svar
(ikke 3 og 7). – ’Hvad lavede de i weekenden?’
1. Nasir læste bøger i weekenden. 2. Jonas
tegnede i weekenden. 4. Tarik byggede en
maskine i weekenden. 5. Pedro spillede guitar i
weekenden. 6. Holger og Kirsten dansede i
weekenden. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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85 Musik

1. et musikkorps
2. et orkester
3. noder
4. en violin
5. en mundharmonika

6. en fløjte
7. en trompet
8. en tromme
9. et klaver



Om billedsiden 
Emnet er ferie og fritid på en dansk strand med en
række aktiviteter, danskere forbinder med en god
sommer, både i og ved vandet.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar hopper
på hovedet i vandet, ror, svømmer, har slået sig,
smører solcreme på, tager solbad, griller, sandet.

Sprogøvelser
• Hvem og hvad? – Svar med det er –, der.

– Spørg: Hvem og hvad er nummer 1? Det er en
mand og en kvinde, der sejler i en lille
motorbåd. – Hvem og hvad er nummer 2? Det
er en pige, der hopper på hovedet i vandet. 
– Hvem og hvad er nummer 3? Det er en pige,
der surfer. Osv.

• Hør og peg! – Du siger sætningerne i tilfældig
rækkefølge, og kursisterne peger på de rigtige
figurer i bogen. Alle skal have teksten tildækket.
– Lav derefter små ændringer i de indlærte
sætninger. – Lav sætninger om andre figurer på
billedet, f.eks.: ’En kvinde står på stranden og
vinker til bådene.’ ’En dreng leger med en stor
badebold.’ – Kursisterne peger og gentager.

• Er der nogen/mange? – Flertal. Svar med
antal, mange eller ingen. – Spørg: Er der nogen
børn på stranden? Ja, der er mange børn her. 
– Er der mange drenge? Mange piger? – Er der
nogen kvinder her? Nogen mænd? Dyr? Fugle?
Fisk? Biler? Både? Huse? Osv. 

• Hvilken farve? – Bestemt form og adjektivisk
kongruensbøjning. Vis og forklar badebukser,
badedragt og bikini. – Spørg: Hvad er blåt her?
En mand har blå badebukser på. En kvinde har
blå bikini på. – Hvad er gult her? Brunt? Lilla?
Osv.

• Hvad laver de? – Brug præpositionen med.
Svar med pronomen. – Spørg: Hvad laver
manden med de blå badebukser? Han sidder på
stranden og ser på bådene. – Hvad laver kvinden
med den røde og blå badedragt? Drengen med
badebolden? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en robåd’? ’En
motorbåd’? En ’luftmadras’?

Tal om
Spørg og fortæl hinanden, om I plejer at bade,
svømme, ligge på stranden, sejle osv. om
sommeren.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Øv spørgsmål og svar

med ’har lyst til at’ (ikke 7). – ’Hvad har de lyst
til at lave i morgen?’ 1. De har lyst til at sejle i
en lille motorbåd i morgen. 2. Hun har lyst til
hoppe på hovedet i vandet i morgen. 3. Hun har
lyst til at surfe i morgen. 
– 6. Hun har lyst til at svømme i morgen. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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86 På stranden

1. De sejler i en lille motorbåd.
2. Hun hopper på hovedet i vandet.
3. Hun surfer.
4. Han ror i en gammel robåd.
5. Han ligger på en luftmadras.
6. Hun svømmer mod land.

7. Hun græder, fordi hun har 
slået sig.

8. Hun smører solcreme på og 
tager solbad.

9. De griller pølser på en grill.
10. Han leger med børnene 

i sandet.



Om billedsiden 
Her er emnet skiferie. Siden handler om forskellige
aktiviteter på ski på en slalombakke. 

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar kører
slalom, skiløberne, stå på snowboard, flirter,
skiliften, toppen.

Sprogøvelser
• Hvem og hvad? – Svar med det er –, der.

– Spørg: Hvem og hvad er nummer 1? Det er en
pige, der kører hurtigt ned ad bakken. – Hvem
og hvad er nummer 2? Det er en mand, der lærer
et barn at stå på ski. – Hvem og hvad er nummer
3? Det er en dreng, der falder på maven på
bakken. Osv.

• Hør og peg! – Du siger sætningerne i tilfældig
rækkefølge, og kursisterne peger på de rigtige
figurer i bogen. Alle skal have teksten tildækket.
– Lav derefter små ændringer i de indlærte
sætninger. – Lav sætninger om andre figurer på
billedet, f.eks.: ’En dreng står på én ski ned ad
bakken.’ ’En pige har store ørevarmere på.’ ’En
dreng taber sin hue.’ – Kursisterne peger og
gentager.

• Er der nogen/mange? – Flertal. Svar med
antal, mange eller ingen. – Spørg: Er der nogen
mennesker på bakken? Ja, der er mange. – Er
der mange kvinder? Mange mænd? – Er der
nogen børn her? Nogen dyr? Biler? Huse? Osv. 

• Hvilken farve? – Bestemt form med adjektivisk
kongruensbøjning. Vis og forklar skistave og
skidragt. – Spørg: Hvad er orange her? To
personer har orange skidragter. – Hvad er gult
her? Blåt? Grønt? Osv.

• Hvad laver de? – Brug præpositionen med.
Svar med pronomen. – Spørg: Hvad laver
kvinden med den lyserøde skidragt? Hun står og
ser på skiløberne sammen med et barn. – Hvad
laver manden med det sorte hår? Pigen med de
blå skistøvler? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en bakke’? ’Et
snowboard’? ’En skilift’?

Tal om
Fortæl, om I kan stå på ski, og om der er ferie-
steder med sne eller skisportssteder i jeres
hjemlande. Udspørg hinanden om vintersport.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Øv spørgsmål og svar

her med ’kommer til at’ (ikke 9 og 10). 
– ’Hvad kommer de også (ikke) til at lave i
morgen?’ 1. Hun kommer også til at køre hurtigt
ned ad bakken i morgen. 2. Han kommer også til
at lære barnet at stå på ski i morgen. 3. Han
kommer ikke til at falde på maven på bakken i
morgen. 4. De kommer også til at stå og se på
skiløberne i morgen. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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87 På skiferie 
1. Hun kører hurtigt ned ad bakken.
2. Han lærer barnet at stå på ski.
3. Han falder på maven på bakken.
4. De står og ser på skiløberne.
5. Hun står på snowboard.

6. Han kører slalom foran pigen.
7. Hun smiler og flirter med ham.
8. De står i kø til skiliften.
9. Han skal op på toppen nu.

10. Han har brækket benet.



Om billedsiden 
Emnet er sport, både professionel og på
amatørniveau.  

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
ishockey, golf, OL-ringene. Se tegningen af børn,
der skøjter på side 27.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er fodbold. – Hvad er nummer
2? Det er volleyball. – Hvad er nummer 3? Det
er basketball. Osv.

• Hvad laver de? – Indøv verberne til sports-
grenene: Man ’spiller’ fodbold, volleyball,
basketball, tennis, golf og ishockey. Man
’dyrker/træner’ judo, cykelløb, ridning og løb
(eller: man rider og løber), og man ’står’ eller
’løber’ på skøjter. – Spørg: Hvad laver de på
billede 4? De spiller tennis. – Hvad laver de på
billede 5? De løber. Osv.

• Hvem og hvad? – Spørg med eller. Svar med
det er kvinder/mænd, der. – Spørg: Er det
kvinder eller mænd på billede 1? Det er kvinder,
der spiller fodbold på billede 1. – Er det kvinder
eller mænd på billede 12? Det er mænd, der
spiller ishockey på billede 12. – Det er mænd,
der løber på billede 5. Osv. 

• Hvilken farve?  – Bestemt form med adjektiv.
Svar med hele sætninger. – Spørg: Hvilken farve

er fodbolden? Fodbolden er hvid. Hvilken farve
er basketballen? Tennisboldene? Ishockey-
dragterne? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’judo’? ’Ridning’?
’Golf’? ’Skøjter’? ’Cykelløb’? – Hvordan spiller
man fodbold? Basketball? Tennis? Ishockey?

Tal om
Fortæl hinanden, hvilken sport I kan lide. Dyrker I
gymnastik eller træner selv? Hvad slags? Hvor og
hvor ofte? – Hvilken slags sport kan I lide at se i
fjernsynet? Går I til fodboldkampe? – Tal om de
Olympiske Lege og OL-ringene, der symboliserer
fred og samarbejde mellem fem verdensdele. 
– Hvilken sport er den mest populære i
kursisternes hjemlande? – Hvilke sportsgrene
dyrker kvinder og mænd i Danmark? I kursisternes
hjemlande? 

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 87, ’På

skiferie’. Repeter teksten og indøv verberne i
perfektum. Øv spørgsmål og svar (ikke 9).
(Forklar kursisterne, at det hedder ”er faldet” i
nr. 3.) – ’Hvad har de lavet nu/i ferien?’ 1. Hun
har kørt hurtigt ned ad bakken nu. 2. Han har
lært barnet at stå på ski i ferien. 3. Han er faldet
på maven på bakken nu. 4. De har stået og set
på skiløberne nu. Osv. 

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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1. fodbold
2. volleyball
3. basketball
4. tennis
5. løb
6. judo

7. ridning
8. cykelløb
9. golf

10. skøjter
11. OL-ringene
12. ishockey



Om billedsiden 
Emnet er kroppens indre organer og menneskets
skelet. – Det bedste hjælpemiddel til indlæringen
her er en demonstrationstorso, hvor organerne kan
tages ud et ad gangen. På et fladt billede er det
svært at lave en fuldstændig fremstilling af
organernes form og placering.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar indre
organer og skelettet. – Repeter side 45 ’Kroppen’.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er hjernen. – Hvad er nummer
2? Det er luftrøret. – Hvad er nummer 3? Det er
spiserøret. Osv.

• Hvor mange? – Flertal. Svar med antal eller
rigtig mange. – Spørg: Hvor mange lunger har
vi? Vi har to lunger. – Hvor mange hjerter har
vi? Vi har kun et hjerte. – Hvor mange muskler
har vi? Rigtig mange. Osv.

• Hvor er? – Brug præpositioner og i hele
kroppen. – Spørg: Hvor er luftrøret? Over
lungerne. – Hvor er leveren? Under mave-
sækken. – Hvor er ribbenene? I brystet. 
– Hvor er blodårerne? I hele kroppen.

• Hvad laver de? – Forklar verberne for
organernes funktioner. Svar med pronomen. 
– Spørg: Hvad gør hjertet? Det pumper blod. 
– Hvad gør hjernen? Den tænker og styrer

kroppen. – Hvad gør tarmene? De fordøjer
maden. Osv.  

• Hvad siger de? – Repeter side 46 ’Syg.’ Lav
samtaler mellem læge og patient: ’Patienten’
beskriver smerterne for ’lægen’, som siger, hvor
smerterne sandsynligvis kommer fra, og hvad
der kan gøres.

• Kan I forklare? – Hvad betyder ’luftrør’?
’Spiserør’? Lunger’? ’Led’?

Tal om
Hvordan fungerer kroppen? Tag pulsen på halsen
eller armen. Hvor høj puls? Hvor hurtigt slår
hjertet? (70 til 75 slag i minuttet). – Hvor mange
gange trækker du vejret ind og ud i minuttet? Hvor
mange gange blinker du i minuttet? – Hvilken del
af kroppen er syg eller skadet, hvis man f.eks. har
hjernerystelse, hjerteinfarkt, lungebetændelse,
mavesår eller leddegigt?

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 87, ’På

skiferie’. Repeter teksten og indøv verberne i
præteritum. Øv spørgsmål og svar (ikke 10). 
– ’Hvad lavede de også i går?’ 1. Hun kørte også
hurtigt ned ad bakken i går. 2. Han lærte også
barnet at stå på ski i går. 3. Han faldt også på
maven på bakken i går. 4. De stod også og så på
skiløberne i går. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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Indre organer
1. hjernen
2. luftrøret
3. spiserøret
4. en muskel
5. lungerne
6. hjertet

7. leveren
8. mavesækken
9. tarmene

10. nyrerne
11. en blodåre
12. urinblæren

Skelettet
13. ribbenene
14. rygraden
15. en knogle
16. et led



Om billedsiden 
Emnet er læge, tandlæge og sygehus. Vi taler om
forebyggelse og behandling af sygdomme og om
brug af medicin.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. Se
’Øvelsesskema’ på side 21. – Vis og forklar
sundhed, lytter, blodprøve, recept, kirurg, opererer,
passer.

Sprogøvelser
• Hvem og hvad? – Svar med det er –, der.

– Spørg: Hvem og hvad er billede 1? Det er en
læge, der lytter på barnets lunger. – Hvem og
hvad er billede 2? Det er en sygeplejerske, der
tager en blodprøve. – Hvem og hvad er billede
3? Det er en læge, der skriver en recept. Osv.

• Hvor? – Spørg: Billede 1 og 3, hvor er det? Det
er hos lægen. Billede 2? Det er i klinikken.
Billede 4? Det er hos tandlægen. Billede 5 og 6?
Det er på hospitalet. 

• Hvorfor og hvordan?  – Spørg: Hvorfor lytter
lægen? Hvorfor tager sygeplejersken en blod-
prøve? – Hvad laver tandlægen? Han borer,
plomberer, regulerer, trækker, renser osv.
Hvorfor og hvordan?

• Hvad siger I? – Ring: Underviseren ’er’
lægesekretæren, og kursisterne skal bestille tid
hos lægen. De ’ringer’ på en løs telefon. De
præsenterer sig og fortæller kort og klart,
hvorfor de ringer. ’Lægesekretæren’ foreslår et
klokkeslæt i skoletiden, og kursisterne skal

forklare, hvorfor det ikke passer, og bede om en
anden tid. – I ’ringer’ til tandlægen på samme
måde.

Tal om
Fortæl om jeres erfaringer hos læge, tandlæge og
på sygehus. Tal om, hvilke sygdomme der kan
kureres eller bedres med behandling, medicin,
operationer eller ændret livsstil. Tal om fysioterapi,
akupunktur og naturmedicin. – Tal om medicin,
som er på recept og i håndkøb (se side 75
’Apoteksvarer’). Det står på flaskerne/glassene/
pakkerne, hvor meget man skal tage. Børn må ikke
kunne få fat i medicin derhjemme. – Brug K-52
’Bibi er sygeplejerske’ og tal om at arbejde i sund-
hedssektoren i Danmark. Se på billederne i bogen:
Er sundhedspersonalet mænd eller kvinder? Hvilke
arbejdsmuligheder er der for kvinder og mænd i
sundhedssektoren?

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum og futurum. Øv

spørgsmål og svar her. – Præteritum: ’Hvad
lavede de i går?’ 1. Lægen lyttede på lungerne.
2. Sygeplejersken tog en blodprøve. 3. Lægen
skrev en recept. 4. Tandlægen reparerede tænder.
Osv. – Futurum: ’Hvad skal de lave i morgen?’
1. Lægen skal lytte på lungerne. 2. Syge-
plejersken skal tage en blodprøve. 3. Lægen skal
skrive en recept. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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1. Hos lægen
Lægen lytter på lungerne.

2. Sygeplejersken tager 
en blodprøve.

3. Lægen skriver en recept.

4. Hos tandlægen
Tandlægen reparerer tænder.

5. På sygehuset
En kirurg opererer en patient.

6. En sygeplejerske 
passer patienten.



Om billedsiden 
Emnet er skadestue, ambulance og nødhjælp ved
alvorlige ulykker. Vi taler om forebyggelse af
ulykker. – I Danmark ringer man 112 som
nødopkald for både ’Ambulance’, ’Brandvæsen’
og ’Politi’. Kursisterne skal kunne nummeret 112
og vide, hvornår og hvordan det bruges.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. – Vis
og forklar ambulance, redningsmandskab, kvæstet,
kørestol, blive behandlet, skadestuen, gips, Alarm
112. 

Sprogøvelser
• Hvem og hvad? – Svar med det er eller det er

…, der … – Spørg: Hvad er billede 1? Det er en
trafikulykke. – Hvem og hvad er billede 2? Det
er en kvæstet person, der skal på hospitalet. 
– Hvem og hvad er billede 3? Det er en dame,
der sidder i kørestol. Osv.

• Hvad siger I? – Ring: Underviseren ’er’
Alarmcentralen, og kursisterne ringer ’112’ på
en løs telefon og fortæller, at der er sket en
ulykke, f.eks. den på billede 1. De skal
præsentere sig i telefonen, de skal give korrekte
informationer om tid, sted og hændelsesforløbet,
og de skal svare på spørgsmål fra ’Alarm-
centralen’. – Politiet vil have jer som vidner.
Fortæl, hvad der skete under og efter ulykken.

• Ulykker. – Diskuter: Hvad skal vi gøre ved store
ulykker? Hvornår skal vi ringe 112, og hvornår
bør vi ikke gøre det? Fortæl kursisterne, at
Alarmcentralens ambulancer rykker ud ved

ulykker og alvorlige sygdomme, men at der er
flere læger og bedre medicinsk udstyr på skade-
stuen end i ambulancerne. Hvis patienten kan
flyttes, det gælder især syge børn, sparer man
ofte tid ved selv at køre patienten til skadestuen. 

Tal om
Tal om førstehjælp ved ulykker. Vis gerne en
video, der demonstrerer hjertemassage og mund-
til-mund-metoden. – Tal om forebyggelse af
ulykker i hjemmet: børnesikringer på elektriske
apparater, sikker placering af giftige stoffer osv. 
– Tal om lokale sundhedstilbud. Hvor er nærmeste
hospital, skadestue, læge og tandlæge? Er der
jordemoder, fødeafdeling og lægehus, hvor I bor?
Går børnene til skolelæge og skoletandlægen? 
– Tal om hvilke sundhedsydelser, der er gratis i
Danmark, og hvilke man selv skal betale.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Øv spørgsmål og

svar her med verberne i præteritum (ikke 5). 
– ’Hvad skete der i går?’ 1. Der var en
trafikulykke i går. Redningsmandskabet var på
stedet. 2. Ambulancen kom. En kvæstet person
skulle på hospitalet. 3. En dame sad i kørestol.
En sygeplejerske hjalp hende. 4. En patient blev
behandlet på skadestuen i går. Hun fik gips på
armen. 

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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91 Ulykker
1. Der har været en trafikulykke. 

Redningsmandskabet er på stedet.
2. Ambulancen er kommet. 

En kvæstet person skal på hospitalet.
3. En dame sidder i kørestol. 

En sygeplejerske hjælper hende.
4. En patient bliver behandlet på skadestuen. 

Hun får gips på armen.
5. Alarmcentralens nummer er 112.



Om billedsiden 
Emnet er brand og brandvæsen. En røgalarm og en
pulverslukker (brandslukningsapparat) er afbildet
her. Vi taler om, hvordan de bruges. Kursisterne
bør se apparaterne i virkeligheden, og helst også få
dem demonstreret.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. – Vis
og forklar brand, ild, brænder, flammer står op,
slukker, brandslange, brandmænd. – Forklar
forskellen på ’en brand’ og ’et bål’, dvs. ild som
ødelægger og ild som hygge og varme: Se på
branden her på siden og på sankthansbålet på side
96, bålet på side 106 og pejsen på side 54.

Sprogøvelser
• Hvem og hvad? – Svar med det er eller det er

…, der … – Spørg: Hvad er billede 1? Det er et
hus, der brænder. – Hvem og hvad er billede 2?
Det er brandmænd, der slukker ilden. – Hvad er
billede 3? Osv.

• Hvad siger I? – Ring: Underviseren ’er’
Alarmcentralen, og kursisterne ringer 112 på en
løs telefon og fortæller, at det brænder i
nabohuset. De præsenterer sig, giver korrekte
informationer om tid, sted og brandens omfang,
og de svarer på spørgsmål fra ’Alarmcentralen’/
’Brandvæsenet’.

• Hvad har I set? – I så, hvordan branden på
billede 1 begyndte, og I ringede til Alarm-
centralen på telefonnummer 112. – Politiet vil
have jer som vidner. En journalist fra
lokalavisen spørger jer om, hvad der skete.

Fortæl det til politiet og avisen!

• Hvordan? – Forklar kursisterne, hvordan en
røgalarm fungerer, og vis dem det også helst i
praksis. Hvor og hvordan monterer man den,
hvordan sætter man batteriet i og kontrollerer
det, og hvordan udløses røgalarmen. – Forklar
og vis helst også, hvordan en pulverslukker
fungerer.

Tal om
Diskuter, hvordan vi kan hindre brand, og hvad vi
skal gøre, hvis det brænder derhjemme. Hvad gør
vi, hvis en elektrisk ledning eller lampe begynder
at brænde? Hvad hvis en gryde med olie
antænder? – Fortæl at vand er det bedste hjælpe-
middel, hvis man bliver forbrændt. Hvad gør vi,
hvis et barn blive forbrændt? – Er der en brand-
station der, hvor I bor? Er der brandmeldere og
brandalarmer nogen steder? – Tal om brand-
forsikring.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Øv spørgsmål 

og svar med verberne i præteritum (kun 1 og 2)
og inversion. – ’Hvad skete der i forgårs?’ 1. I
forgårs var der brand, et hus brændte. Flammer
stod op gennem taget. 2. I forgårs slukkede
brandmændene ilden. De havde en brandbil og
en brandslange. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.

120

92 Brand
1. Der er ildebrand, et hus brænder. 

Flammer står op gennem taget.
2. Brandmændene slukker ilden. 

De har en brandbil og en brandslange.
3. En røgalarm. 

Alle lejligheder bør have en røgalarm.
4. En pulverslukker. 

Det er godt at have en pulverslukker.
5. Alarmcentralens nummer er 112.



Om billedsiden 
Emnet er politiet og dets forskellige
arbejdsopgaver, som magtudøver og som
servicefunktion. Vi taler om kriminelle handlinger,
og om hvordan vi kan beskytte os mod dem. 
– Kursisterne skal kunne ringe 112 til politiet, men
også vide hvordan de kontakter politiet for at få
hjælp i andre sager.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. – Vis
og forklar anholder forbrydere, tyv, skjold, stoppe
uroligheder, holder orden, afhører vidner,
skranken, henvende sig.

Sprogøvelser
• Hvem og hvad? – Svar med det er eller

det er – , der. – Spørg: Hvem og hvad er billede
1? Det er en politikvinde, der har fanget en tyv.
– Hvem og hvad er billede 2? Det er en
politimand, der skal stoppe uroligheder i byens
centrum. – Hvad er billede 3? Det er et
ulykkessted. Osv.

• Hvad siger I? Ring: Læreren ’er ’
politistationen, og eleverne ’ringer’ 112 på en
fiktiv telefon og melder, at der har været
indbrud hjemme hos dem. De præsenterer sig,
giver korrekt information om tid, sted og
hændelsesforløb, og de svarer på spørgsmål fra
’politiet’. – Kursisterne var vidner til et tyveri i
en butik. De fortæller ’politiet ’, hvad de så.

• Politi og retsvæsen. – Fortæl: Tyven på billede
1 bliver taget af politiet. Han bliver varetægts-

fængslet, og han kommer for retten. Han får
hjælp af en forsvarer, som er advokat. En
dommer giver ham en dom og bestemmer, hvor
længe han skal sidde i fængsel.

• Ungdom og kriminalitet. – Fortæl: Børn og
unge under 15 år, der gør noget strafbart, bliver
ikke sat i fængsel. Unge lovovertrædere bliver
sat under tilsyn af myndighederne.

Tal om
Diskuter, hvad man bør passe på for at undgå
tyverier, som f.eks. at have to låse på hoveddøren,
og at passe godt på pengepungen og tasken i byen
og i bussen. Tal om, hvordan man anmelder et
tyveri, f.eks. hvis ens pengepung bliver stjålet. 
– Fortæl kursisterne, hvad en indboforsikring er,
hvordan man køber en forsikring, og hvad den
omfatter. – Er der en politistation der, hvor I bor?
Har I været der nogen sinde? Har I selv haft brug
for politiet? 

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Øv spørgsmål og

svar her med verberne i præteritum (ikke 4 og
5). – ’Hvad skete der i går?’ 1. Politiet anholdt
forbrydere i går. En politikvinde fangende en
tyv. 2. Politimanden havde hjelm, skjold og
hund. Han stoppede uroligheder i byens centrum
i går. 3. Politifolk kom til et ulykkessted. De
holdt orden og afhørte vidner.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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93 Politi
1. Politiet anholder forbrydere. 

En politikvinde har fanget en tyv her.
2. Politimanden har hjelm, skjold og hund. 

Han skal stoppe uroligheder i byens centrum.
3. Politifolk kommer til et ulykkessted. 

De holder orden og afhører vidner.
4. Ved skranken på politistationen. 

Alle skal henvende sig her først.
5. Alarmcentralens nummer er 112.



Om billedsiden 
Emnet er kirken, dens højtider, traditioner og
ritualer. Vi taler om barnedåb, konfirmation,
bryllup og begravelse.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. – Vis
og forklar alle ord og udtryk her. Se også en kirke
side 69 og en præst side 64.

Sprogøvelser
• Hvad? – Spørg: Hvad er det første billede? Det

er en barnedåb. – Hvad er det andet billede? Det
er en konfirmation. Osv. – Hvad gør præsten på
billede 1? Han døber barnet. – På billede 2?
Hun beder sammen med konfirmanderne. Osv.

• Hvad sker der? – Svar med det er –, der.
– Spørg: Hvad sker der på billede 1? Det er et
lille barn, der bliver døbt. – På billede 2? Det er
seksten unge mennesker, der bliver konfirmeret.
Osv. – Fortæl om ritualerne ved barnedåb,
konfirmation, bryllup og begravelse.

• Symboler. – Spørg: Hvilken farve er præstens
tøj? Konfirmandernes tøj? Brudeparrets tøj?
Hvilken farve er kisten? – Hvem og hvad er der
billede af på altertavlen? Hvor er der kors?
Hvor er der lys og blomster?

• Den kristne kirke. – Fortæl: Den danske
folkekirke er evangelisk-luthersk, til forskel fra
katolsk eller koptisk. – Forklar hvad der menes
med statskirke. – Der er religionsfrihed i
Danmark, folk må have deres egen tro og deres

egne gudshuse, f.eks. muslimske moskeer og
jødiske synagoger.

• Traditioner. – Fortæl: I danske kirker er der
gudstjeneste hver søndag. Folk beder til Gud og
synger salmer. Præsten holder en prædiken og
læser fra Biblen. – Gå i kirke en søndag. Den er
åben for alle.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en barnedåb’? ’En
konfirmation’? ’Et bryllup’? ’En begravelse’?

Tal om
Diskuter ligheder og forskelle mellem religioner.
Hvilken religion er den største i kursisternes
hjemlande? Har de religionsfrihed i hjemlandet?
Tal om regler og ritualer i de forskellige religioner.
– Tal om religion i de danske skoler.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Øv spørgsmål og

svar her. Brug hele sætninger med verberne i
perfektum. (Vis og forklar passiv ’er blevet’.) 
– ’Hvad er der sket i dag?’ 1. Der har været
barnedåb i dag. 2. Der har været konfirmation i
dag. Seksten unge mennesker er blevet
konfirmeret. Præsten har bedt sammen med
konfirmanderne. 3. Der har været bryllup i dag.
Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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94 Kirken
1. Barnedåb. 

Et lille barn bliver døbt. 
Præsten døber barnet.

2. Konfirmation. 
Præsten beder sammen med konfirmanderne.

3. Bryllup. 
En mand og en kvinde gifter sig. 
Præsten vier brudeparret.

4. Begravelse. 
En død person bliver båret ud af kirken.



Om billedsiden 
Emnet er dansk jul, traditioner og skikke. Julen
fejrer vi både kristent og verdsligt.

Indlæring og øvelser
• Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt.

– Vis og forklar alle ord og udtryk her, hvis
kursisterne ikke kender til julehøjtiden fra før.

• Hvem og hvad? – Svar med det er eller
det er..., der. – Spørg: Hvad er billede 1? Det er
julehandlen i varehuset. – Billede 2? Det er en
julekrybbe. – Hvem og hvad er billede 3? Det er
to børn, der bager julekager. Osv.

• Juleforberedelser. – Fortæl: Vi tænder
adventslys de fire søndage før jul. Børnene får
en julekalender, hvor de skal åbne en luge hver
dag fra den 1. december og frem til jul. Vi gør
rent og pynter op derhjemme, vi bager kager og
skriver julekort, vi køber julegaver og nyt tøj, og
vi køber et juletræ og pynter det. – Vi siger:
’God jul!’

• Juleferie. – Fortæl: Vi fejrer jul i mange uger,
men selve julen varer kun tre dage. Det er den
24. december, som kaldes juleaften, og de to
næste dage, som kaldes ’første og anden
juledag’. – Fortæl kursisterne, at dagligvare-
butikker, caféer og kontorer er lukkede i
juledagene, og at busser og tog går sjældnere.
Fortæl dem, hvilke dage vi har fri fra arbejde og
skole.

• Traditioner. – Fortæl: Julen fejres til minde om
Jesu fødsel. Folk går i kirke. Engle, stjerner og

gaver fra julemanden (oprindeligt Sankt
Nikolaus) er kristne symboler og traditioner. Før
Nordeuropa blev kristent, fejrede man ved mid-
vinter, at lyset vendte tilbage, og det gik mod
forår. Det eviggrønne træ, de mange lys og den
meget kraftige mad og drikke er gamle nordiske
symboler og traditioner.

• Kan I forklare? – Hvad betyder ’til minde om’?
Hvad betyder ’fødsel’?  Hvad betyder
’julepynt’? ’Julekager’? ’Flæskesteg’? ’Rødkål’?
’And’? ’Svesker’? ’Dessert’? ’Risalamande’?

Tal om
Skriv julekort til hinanden før jul. Brug kopiark 
K-35/36 ’Julekort’. Kopier den færdige bagside
eller lad kursisterne skrive teksten selv. Farv gerne
kortet i julens farver. – Tal om julegaver, hvem
man giver gaver til, og hvor meget de bør koste.
Fortæl kursisterne, at de ikke skal give dyre gaver
til deres eller børnenes lærer. – Tal om jule-
fejringen i andre kristne lande.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præsens om vaner. Øv

spørgsmål og svar her med ’plejer at’. – ’Hvad
plejer de at gøre hvert år?’ 1. Der plejer at være
julehandel i varehuset hvert år. Folk plejer at
købe julepynt og julegaver. 2. Mange familier
plejer at have en julekrybbe hjemme. 3.
Danskerne plejer at spise mange småkager i
julen. Børnene plejer at bage julekager før jul.
4. Julemanden plejer at komme hvert år. Osv. 

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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95 Jul
1. Der er julehandel i indkøbscenteret. 

Folk køber julepynt og julegaver.
2. Julen er til minde om Jesu fødsel. 

Mange familier har en julekrybbe hjemme.
3. Danskerne spiser mange småkager i julen.

Børnene bager julekager før jul.
4. Her kommer julemanden. 

Han giver gaver til børnene juleaften.
5. Familien danser rundt om juletræet og synger. 

Træet har lys og en stjerne i toppen.
6. And og flæskesteg med rødkål, svesker, sovs og kartofler er dansk 

julemad. Til dessert er der risalamande. Bordet er dækket med lys.



Om billedsiden 
Emnet er højtider og nationale festdage:
nytårsaften, påske, første maj og sankthansaften.
Med undtagelse af påsken har de faste datoer, som
kalenderbladene viser. – Den danske påske har få
visuelle udtryksmidler, og billedet viser derfor
nogen af påskens symboler.

Indlæring og øvelser 
• Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt.

– Vis og forklar alle ord og udtryk her. – Tal om,
hvad folk gør på billede 1, 3 og 4.

• Nytår. – Fortæl: Vi fejrer nytår den sidste aften
i det gamle år. 31. december kaldes
’nytårsaften’. 1. januar i det nye år kaldes
’nytårsdag’ og er en fridag. – Vi siger: ’Godt
nytår!’

• Påske. – Fortæl: Vi fejrer påske i fem dage.
Påsken er i marts eller i april. Den har ingen
faste datoer, men faste ugedage. De fire
vigtigste dage kaldes ’skærtorsdag’, ’lang-
fredag’, ’påskedag’, ’anden påskedag’, og de er
fridage. Søndagen inden kaldes ’palmesøndag’.
– Påsken er en kristen højtid, og mange går i
kirke i påsken. – Vi siger: ’God påske!’

• Første maj. – Fortæl: Første maj er en fridag i
Danmark og i mange andre lande. – Nogen
demonstrerer første maj, mens andre bare tager
den som en ekstra fridag.

• Sankthans. – Fortæl: Vi fejrer kun aftenen
’sankthansaften’. Det er ikke en fridag.

• Kan I forklare? – Hvad betyder ’symbol’?
’Mærkedage’? En højtid’? ’Opstandelse’? 
– Hvad betyder ’fyrværkeri’? ’Faner’? ’Et bål’?

Tal om
Fortæl om de kristne højtider ’Kristi himmel-
fartsdag’ og ’pinse’, når fridagene nærmer sig. 
– Tal om helligdage i kursisternes hjemlande.
Hvilke religiøse højtider fejrer man? Hvordan
fejres de? Bliver ikke-religiøse dage som nytår,
første maj og sankthans også fejret?

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 95, ’Jul’.

Repeter teksten og indøv verberne i præteritum
(og inversion). Øv spørgsmål og svar (ikke 2). 
– ’Hvad skete der også sidste jul?’ 1. Sidste år
var der også julehandel i varehuset. Folk købte
julepynt og julegaver. 3. Sidste år spiste
danskerne også mange småkager. Børnene bagte
julekager før jul. 4. Sidste år kom julemanden.
Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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96 Mærkedage

1. Nytårsaften fejres med fest og fyrværkeri. 
Et nyt år begynder klokken 24.00.

2. Påsken er en højtid til minde om Jesu død og opstandelse. 
Æg er symbol på et nyt liv.

3. 1. maj er Arbejdernes dag i alle lande. 
Folk går i optog med røde faner.

4. Sankthans-aften er årets længste dag. 
Folk tænder bål og fester udenfor.



Om billedsiden 
Emnet er det danske kongehus og højtider i
forbindelse med kongehuset. – I første oplag af
grundbogen, står der desværre ’Joakim’. Der burde
stå ’Joachim’.

Indlæring og øvelser 
• Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt.

– Vis og forklar alle ord og udtryk her. 

• Hvem og hvad? – Svar med det er eller det er...,
der. – Spørg: Hvem og hvad er billede 1? Det er
kongefamilien, der står på balkonen. Osv.

• Hvilken farve? – Bestemt og ubestemt form
med adjektivisk kongruensbøjning. – Spørg:
Hvilke farver er det danske flag?
Kongefamiliens tøj?

• Kongehuset. – Fortæl om det danske kongehus
og traditionerne med ’monarki’ i Norden og i
Europa. Nogle få andre lande i verden har
monarki. Hvilke?

• Kan I forklare? – Hvad betyder ’flag’?
’Nationaldragt’? ’Balkon’? – Hvad er ’en
dronning’ og ’en konge’ og ’en prins’? ’En
kronprins’? Hvilken titel har dronningens mand?
Kronprinsens og prinsens koner?

• Hvad hedder de? Øvelser med genitivs -s.
Hvad hedder dronning Margrethes mand? Hvad
hedder kronprins Frederiks kone? Hvad hedder
prins Joachims sønner? Osv.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præsens om vaner. Øv

spørgsmål og svar her med ’plejer at’ (dele af
teksten). – ’Hvad plejer de at gøre hvert år?’. 1.
Kongefamilien plejer at vinke fra balkonen. 2.
Folk plejer at komme for at hilse på dronningen
til hendes fødselsdag. 

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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97 Kongefamilien 

1. Kongefamilien står på slottets balkon. Kronprins Frederik, kronprinsesse 
Mary, prins Henrik, dronning Margrethe, prins Joachim, prins Nikolai, 
prinsesse Alexandra og prins Felix.

2. Det er dronningens fødselsdag. Mange mennesker står på slotspladsen 
og vinker med danske flag.

3. Kronprinsens bryllup. Kronprinsesse Mary, kronprins Frederik, 
dronning Margrethe og prins Henrik.

4. Prins Henrik og dronning Margrethe på besøg i Grønland. De har 
grønlandske nationaldragter på.



Om billedsiden 
Emnet er husdyr og gårdbrug i Danmark. 
– Husdyrene er internationale, men bygningerne på
gården skal forklares: I et land med kolde vintre
skal dyrene bo inde, i stalden, hønsehuset osv.
Høet, som dyrene spiser i vintermånederne, skal
tørres og lagres indendørs, i laden, i gårdens ene
længe.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. – Vis
og forklar bondegård og eng. Vis hvilke af
’husdyrene’, der er fugle.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er en gård. – Hvad nummer 2?
Det er en længe. Osv.

• Er der mange?  – Flertal. Svar med hele
sætninger, og antal eller ikke mange. – Spørg: Er
der mange får her? Nej, der er ikke mange, kun
to. – Er der mange heste her? Nej, der er ikke
mange heste, kun en. – Er der mange grise her?
Mange køer? Gæs? Høns? Osv.

• Hvilken farve?  – Bestemt form og adjektiv.
Svar med hele sætninger. – Spørg: Hvilken farve
er køerne? Køerne er brune, hvide og sorte. 
– Hvilken farve er markerne? Grisen?
Kalkunen? Osv.

• Hvor er? – Præpositionsudtryk. Brug ved siden
af, oven over, neden for. Svar med pronomen og
bestemt form. – Spørg: Hvor er engen? Den er

ved siden af gården. – Hvor er hesten? Den er
neden under gården. – Hvor er geden? Den er
oven over grisene. Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en stald’? ’En
længe’? ’En eng’?

Tal om
Fortæl hinanden om husdyr i Danmark og i
kursisternes hjemlande. – Hvorfor har vi husdyr?
Nogen dyr kan man ride på, andre er trækdyr,
f.eks. hest, æsel og kamel. Nogle dyr producerer
mælk, æg og uld. Vi spiser husdyrene, men
sjældent hest, og aldrig hund og kat. Se side 33
’Kød’. – Vi bruger læder og skind fra koen og
hesten. Se side 42 og 43 ’Tøj’. – Husdyrenes unger
hedder kalv, føl, kid, hvalp, kylling. Osv. – Dyrenes
lyde: Hesten vrinsker, koen brøler, fåret bræger,
grisen grynter osv. I Danmark ’siger’ dyrene
’mæh’, ’muh’, ’øf’ osv. Hvad ’siger’ de i
kursisternes hjemlande?

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 97,

’Kongehuset’. Repeter teksten og indøv
verberne i præteritum. Øv spørgsmål og svar. 
– ’Hvad gjorde de også sidste år?’

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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98 Bondegård

1. en gård
2. en længe
3. en eng
4. et får
5. et lam

6. en hest
7. en ko
8. en kalv
9. en ged

10. en gås

11. en høne
12. en kylling
13. grise
14. en kanin
15. en kalkun



Om billedsiden 
Emnet er dyr i Danmark, både vilde dyr og
kæledyr.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. 

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er en kronhjort. – Hvad er
nummer 2? Det er en ræv. – Hvad er nummer 3?
Det er to pindsvin. Osv.

• Er der mange?  – Flertal. Svar med
helesætninger og ikke mange. – Spørg: Er der
mange kronhjorte her? Nej, der er ikke mange
kronhjorte, kun en. – Er der mange pindsvin
her? Nej, der er ikke mange pindsvin, kun to.
Osv.

• Hvilken farve?  – Bestemt form og adjektiv.
Svar med hele sætninger. – Spørg: Hvilke farver
er egernet? Egernet er brunt og hvidt. – Hvilken
farve er ræven? Osv. 

• Hvor er? – Præpositionsudtryk. Brug ved siden
af, oven over, neden under. Svar med pronomen
og bestemt form. – Spørg: Hvor er ræven? Den
er ved siden af kronhjorten. – Hvor er katten?
Den er neden under pindsvinene. – Hvor er
egernet? Det er oven over hunden. Osv.

• Hvordan ser de ud? – Del kopiark K-41 ud og
lær kursisterne navnene på dyrenes kropsdele:
Gevir, hale, pels osv. – Spørg: Hvilke dyr har

gevir? – Hvilke dyr har en lang hale? Kort hale?
– Hvilke dyr har en tyk pels? Tynd pels? Pigge?
Osv. 

• Kan I forklare? – Hvad er ’et egern’? ’Et
pindsvin’? ’En ræv’? ’En kronhjort’?

Tal om
Hvor lever dyrene, og hvad spiser de? Hvilke er
rovdyr, og hvilke er planteædere? – Er dyrene
farlige for mennesker? Hvilke dyr dræber vi, og
hvilke er fredet? – Hvad gør dyrene om vinteren?
Skifter de pels eller går de i hi? – Hvor store er
dyrene? Hvor høje og hvor tunge? – Hvilke vilde
dyr findes i kursisternes hjemlande? – Besøg en
zoologisk have eller et zoologisk museum og se på
levende eller udstoppede dyr.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Inversion, futurum og

perfektum. Brug side 82, ’De arbejder hjemme’.
Repeter teksten og begynd sætningerne med et
tidsudtryk. – Futurum: 1. I dag skal Nasir
reparere bilen. 2. I dag skal Mette male en væg.
4. I dag skal Kirsten strikke en trøje. Osv. 
– Perfektum: 1. Nu har Nasir repareret bilen. 2.
Nu har Mette malet en væg. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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99 Dyr i Danmark

Vilde dyr
1. en kronhjort
2. en ræv
3. to pindsvin
4. et egern
5. en mus

Kæledyr
6. en kat
7. en hund
8. en undulat



Om billedsiden 
Emnet er levende væsner i havet.– Se også side 34
’Fisk’. 

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er en torsk. – Hvad er nummer
2? Det er makrel. – Hvad er nummer 3? Det er
sild. Osv.

• Er der mange?  – Flertal. Bemærk: Sild har
ingen flertalsendelse; flertalsformen af makrel er
både makrel og makreller. – Svar med hele
sætninger og mange. – Spørg: Er der mange
hummere her? Nej, der er ikke mange hummere,
kun en. Er der mange sild her? Ja, der er mange
sild. Osv.

• Hvilken farve?  – Bestemt form og adjektiv.
Svar med hele sætninger. – Spørg: Hvilken farve
er silden? Silden er grå. – Hvilken farve er
rejen? Flynderen? Brandmanden? Blåmus-
lingerne? Osv.

• Hvor er? – Præpositionsudtryk. Brug mellem,
til højre for, til venstre for. Svar med pronomen
og bestemt form. – Spørg: Hvor er makrellerne?
De er mellem torsken og sildene. – Hvor er
brandmanden? Den er til højre for krabben. 
– Hvor er torsken? Den er til venstre for
makrellerne. Osv.

• Hvordan ser de ud? – Del kopiark K-41 ud og

lær kursisterne navnene på fiskens kropsdele:
gæller, finner, skind og hale. – Spørg: Hvilke
fisk og havdyr har gæller? – Hvilke har finner?
Hvilke har hale? – Hvilke har skind? Hvilke har
pels? Hvilke har skal? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en krabbe’? ’En
hummer’? ’En brandmand’? ’Skaldyr’?

Tal om
Hvor lever fiskene og skaldyrene, og hvad spiser
de? – Hvilke spiser vi? – Hvor store er fiskene og
skaldyrene? Hvor lange og hvor tunge? – Hvilke
fisk og skaldyr er der i kursisternes hjemlande? 
– Besøg et akvarium og se på levende fisk og hav-
dyr. Eller tag en tur på stranden og se på smådyr i
strandkanten: muslinger, krabber, søstjerner osv.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Inversion, futurum og

perfektum. Brug side 84, ’Hobby og fritid’.
Repeter teksten og begynd sætningerne med et
tidsudtryk (ikke 3 og 7). – Futurum: 1. Nu skal
Nasir læse en bog. 2. Nu skal Jonas tegne. 4. Nu
skal Tarik bygge en maskine. – Perfektum: 1. I
dag har Nasir læst en bog. 2. I dag har Jonas
tegnet. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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100 Fisk og skaldyr

1. en torsk
2. makrel
3. sild
4. en flynder
5. blåmuslinger

6. en reje
7. en hummer
8. en krabbe
9. en brandmand



Om billedsiden 
Emnet er danske fugle, men der mangler desværre
billeder af rovfugle og trækfugle. Underviseren kan
supplere med billeder af andre fugle, f.eks.
musvåge, ugle, gøg og solsort.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. 

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er en and. – Hvad er nummer 2?
Det er en svane. – Hvad er nummer 3? Det er en
måge. Osv.

• Er der mange?  – Flertal. Svar med hele
sætninger og ikke mange. – Spørg: Er der mange
krager her? Nej, der er ikke mange krager, kun
en. Er der mange ænder her? Nej, der er ikke
mange ænder, kun én. Osv.

• Hvilken farve?  – Bestemt form og adjektiv.
Svar med hele sætninger. – Spørg: Hvilken farve
er svanen? Svanen er hvid, sort og orange. 
– Hvilken farve er kragen? Spurven? Osv.

• Hvor er? – Præpositionsudtryk. Brug mellem,
til højre for, til venstre for. Svar med pronomen
og bestemt form. – Spørg: Hvor er kragen? Den
er mellem svanen og duen. – Hvor er duen? Den
er til højre for spurven. – Hvor er anden? Den er
til venstre for svanen. Osv.

• Hvordan ser de ud? – Del kopiark K-42 ud og
lær kursisterne navnene på fuglenes kropsdele:
Næb, hale, vinger, fjer, klør. – Spørg: Hvilke

fugle har et stort næb? Et lille næb? – Hvilke
fugle har en kort hale? Lang hale? – Hvilke har
klør, og hvilke har svømmefødder? Osv

• Kan I forklare? – Hvad er ’en svane’? ’En
krage’? ’En spurv’?

Tal om
Hvor lever fuglene? I byen, i skoven eller ved
havet? – Hvad spiser de? Hvor store er de? 
– Spiser vi fuglene eller deres æg? – Hvad gør
fuglene om vinteren? – Hvilken fugle er der i
kursisternes hjemlande? – Se på og lyt til fuglene,
når I er ude at gå tur. Besøg en zoologisk have eller
et zoologisk museum og se på levende eller
udstoppede fugle.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 84, ’Hobby

og fritid’. Øv spørgsmål og svar med ’glæder sig
til’ (ikke 3 og 7). – ’Hvad glæder de sig til at
gøre i morgen?’ 1. Nasir glæder sig til at læse
bøger i morgen. 2. Jonas glæder sig til at tegne i
morgen. 4. Tarik glæder sig til at bygge en
maskine i morgen. 5. Pedro glæder sig til at
spille guitar i morgen. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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101 Fugle

1. en and
2. en svane
3. en måge
4. en krage
5. en spurv
6. en due



Om billedsiden 
Emnet er insekter og småkryb i Danmark. De
fleste er helt harmløse. Hveps, bi, hugorm er de
eneste ’farlige’ i dansk natur.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. – Vis
og forklar insekter og småkryb, myretue. Forklar, at
’slange’ er det generelle begreb, mens ’hugorm’ er
navnet på den konkrete slange på billedet.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er en flue. – Hvad er nummer
2? Det er en hveps. – Hvad er nummer 3? Det er
en myg. Osv.

• Er der mange?  – Flertal. Svar med hele
sætninger og mange. – Spørg: Er der mange
sommerfugle her? Nej, der er ikke mange
sommerfugle, kun én. – Er der mange myg her?
Nej, der er ikke mange myg, kun én. – Er der
mange myrer her? Ja, der er mange myrer i
myretuen. Osv.

• Hvilken farve?  – Bestemt form og adjektiv.
Svar med hele sætninger. – Spørg: Hvilken farve
er hvepsen? Den er sort og gul. – Hvilken farve
er frøen? Sommerfuglen? Edderkoppen? Osv.

• Hvor er? – Præpositionsudtryk. Vis og forklar
’øverst til højre/venstre’, ’nederst til
højre/venstre’, ’i midten til højre/venstre.’ Svar
med pronomen og bestemt form. – Spørg: Hvor
er myggen? Den er øverst til højre. – Hvor er

hugormen? Den er nederst til venstre. – Hvor er
sneglen? Den er i midten til højre. Osv. 

• Hvordan ser de ud? – Del kopiark K-42 ud og
lær kursisterne navnene på insekternes
kropsdele: følehorn, vinger, ben, brod. – Spørg:
Hvilke insekter og kryb har følehorn? Hvilke
har vinger? Hvilke har ben? Hvilke har brod?
osv

• Kan I forklare? – Hvad er ’en hveps’? ’En
myg’? ’En hugorm’?

Tal om
Gør insekter og småkryb nytte eller skade? Kan vi
bruge dem til noget? Kan vi spise dem? Er de
farlige for mennesker? – Hvilke insekter og kryb er
der i kursisternes hjemlande? – Se på insekter og
småkryb der, hvor de er: en flue i klasselokalet
eller en regnorm på stien i parken.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 86, ’På

stranden’. Repeter teksten og indøv verberne i
præteritum. Øv spørgsmål og svar. – ’Hvad
lavede de i går/i sommer?’ 1. De sejlede i en
lille motorbåd i sommer. 2. Hun hoppede på
hovedet i vandet i går. 3. Hun surfede i sommer.
4. Han roede i en gammel robåd i sommer. Osv. 

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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102 Insekter og småkryb

1. en flue
2. en hveps
3. en myg
4. en sommerfugl
5. en edderkop

6. en snegl
7. en hugorm, en slange
8. en frø
9. en myretue



Om billedsiden 
Emnet blomster er stort, men her er det begrænset
til vilde blomster.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. 

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er vintergækker. – Hvad er
nummer 2? Det er erantis. – Hvad er nummer 3?
Det er anemoner. Osv.

• Er der mange?  – Flertal. Svar med hele
sætninger og mange. – Spørg: Er der mange
valmuer her? Ja, der er mange valmuer. Er der
mange smørblomster her? Nej, der er ikke
mange smørblomster, kun to. Osv.

• Hvilken farve?  – Bestemt form og adjektiv.
Svar med hele sætninger. – Spørg: Hvilken farve
er valmuerne? Valmuerne er røde. – Hvilken
farve er smørblomsterne? Anemonerne?
Margeritterne? Osv.

• Hvor er? – Præpositionsudtryk. Brug øverst til
højre/venstre, nederst, i midten. Svar med
pronomen og bestemt form. – Spørg: Hvor er
vintergækkerne? De er øverst til venstre. – Hvor
er hybenroserne? De er i midten til venstre. Osv. 

• Hvordan ser de ud? – Del kopiark K-43 ud og
lær kursisterne navnene på blomsternes dele:
rod, stilk, knop, blade og torne. – Spørg: Hvilke
blomster har rødder? Svar: Alle blomster har
rødder. – Hvilke har store blade? Små blade? 

– Hvilke har torne? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en hybenrose’? ’En
anemone’? ’En mælkebøtte’? 

Tal om
Bruger vi blomster til noget? Kan vi spise dem?
Lave te eller medicin af dem? – Hvilke vokser på
jorden og hvilke på buske? Hvilke dyrker vi, og
hvilke vokser vildt? – Hvad betyder navnene? 
– Hvilke blomster er der i kursisternes hjemlande?
– Se på blomster og planter, når I er ude at gå tur.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 86, ’På

stranden’. Repeter teksten og indøv verberne i
perfektum. Øv spørgsmål og svar. – ’Hvad har
de lavet nu/i ferien?’ 1. De har sejlet i en lille
motorbåd i ferien. 2. Hun er hoppet på hovedet i
vandet nu. 3. Hun har surfet i ferien. 4. Han har
roet i en gammel robåd nu. Osv. 

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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103 Blomster

1. vintergækker
2. erantis
3. anemoner
4. hybenroser
5. valmuer

6. mælkebøtter
7. margeritter 
8. smørblomst
9. stedmoderblomst



Om billedsiden 
Emnet er træer og forskellige planter. Nogle vokser
vildt, og nogle planter vi i haver og parker. De
fleste vokser på landjorden, men nogle vokser i
vandet.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. – Vis
og forklar planter.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er et grantræ. – Hvad er
nummer 2? Det er et fyrretræ. – Hvad er
nummer 3? Det er et birketræ. Osv.

• Er der mange/meget?  – Flertal. Svar med hele
sætninger og mange eller meget. – Spørg: Er der
mange fyrretræer her? Nej, der er ikke mange
fyrretræer, kun et. – Er der mange buske her? Ja,
der er mange buske. – Er der meget tang her?
Ja, der er meget tang. Osv.

• Hvilken farve?  – Bestemt form og adjektiv.
Svar med hele sætninger. – Spørg: Hvilken farve
er grantræet? Grantræet er grønt. – Hvilken
farve er tangen? Svampene? Osv.

• Hvor er? – Præpositionsudtryk. Brug øverst til
højre/venstre, nederst, i midten. Svar med
pronomen og bestemt form. – Spørg: Hvor er
birketræet? Det er øverst til højre. – Hvor er
svampene? De er nederst til højre. Osv. 

• Hvordan ser de ud? – Del kopiark K-43 ud og

lær kursisterne navnene på træets dele: rødder,
stamme, grene, kviste, løv, blade og nødder.
– Spørg: Hvilke træer og vækster har rødder?
Svar: Alle træer og vækster har rødder. – Hvilke
har stamme? Hvilke har kviste og grene? Hvilke
har løv og blade? – Hvilke har nødder, bær eller
kogler? 

• Kan I forklare? – Hvad er ’en busk’? ’Græs’?
’Tang’?

Tal om
Hvad bruger vi træerne og planterne til? Hvilke
kan vi spise? Hvilke bruger vi som bygge-
materialer og til papir? – Hvilke træer og planter er
der i kursisternes hjemlande? – Se på træer og
planter, når I er ude at gå tur.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Brug side 94,

’Kirken’. Repeter teksten og indøv verberne i
futurum. Øv spørgsmål og svar i hele sætninger.
– ’Hvad skal der ske næste weekend?’ 1. Næste
søndag skal der være barnedåb. Et lille barn skal
døbes. Præsten skal døbe barnet. 2. Næste
søndag skal der være konfirmation. Præsten skal
bede sammen med konfirmanderne. 3. Næste
lørdag skal der være bryllup. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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104 Træer og planter

1. et grantræ
2. et fyrretræ
3. et birketræ
4. et bøgetræ
5. en hæk

6. en busk
7. græs
8. tang
9. svampe



Om billedsiden 
Emnet er dansk natur og landskaber. De fleste
udlændinge i Danmark bor i byer og har derfor
ikke set den danske natur. – Underviseren kan
supplere med endnu flere billeder.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. – Vis
og forklar alle ordene her. 

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er en klit. – Hvad er nummer 2?
Det er en strand. – Hvad er nummer 3? Det er
bølger. Osv.

• Hvilken farve?  – Bestemt form og adjektiv.
Svar med hele sætninger. – Spørg: Hvilken farve
er isbjerget? Isbjerget er hvidt. – Hvilken farve
er stranden? Bølgerne? Åen? Klipperne? Osv.

• Er der mange/meget? – Flertal og mængder. 
– Du hjælper kursisterne med det, de ikke ved
her. Kursister, der kan læse kort, ser på
Danmarkskortet på side 109. – Spørg: Er der
bjerge? Mange åer? Har Danmark en lang kyst?
Mange øer? Osv.

• Hvor er? – Præpositionsudtryk. Brug oven over
og neden for. Vis og forklar ’bag ved’, ’ud for.’
Svar med pronomen og bestemt form. – Spørg:
Hvor er stranden? Den er ud for klitten.- Hvor er
billedet af isbjerget? Det er neden for billedet af
skoven. Osv.

• Kan I forklare? – Hvad er ’en kyst’? ’En
strand’? ’En kæmpehøj’? ’En å’?

Tal om
Hvordan er naturen i kursisternes hjemlande? Er
der høje bjerge? Åer og bakker? En kystlinje? 
– Tag på tur når alle natursiderne er gennemgået.
Tag gerne grundbogen med og se, hvad I finder af
det, der er afbildet. – Der er flere naturdetaljer på
kopiark K-13 ’Natur’.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 94,

’Kirken’. Repeter teksten og indøv verberne i
præteritum. Øv spørgsmål og svar i hele
sætninger. – ’Hvad skete der sidste weekend?’ 1.
Der var barnedåb sidste søndag. Et lille barn
blev døbt. Præsten døbte barnet. 2. Der var
konfirmation sidste søndag. Præsten bad
sammen med konfirmanderne. 3. Der var
bryllup sidste søndag. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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105 Natur i Danmark

1. klit
2. en strand
3. bølger
4. himmel
5. en sky
6. en kæmpehøj

7. en å
8. en bakke
9. en eng

10. skov
11. en sti
12. en kyst

13. en ruin
14. klipper
15. hav
16. isbjerge
17. fjelde



Om billedsiden 
Mange danskere kan godt lide at gå tur på landet,
men det er ikke så almindeligt blandt udlændinge.
Her ses noget af det folk, foretager på landet en
sensommerdag. På næste side ses det samme
landskab en vinterdag.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. – Vis
og forklar fisker, bader, snuser, plukker bær.

Sprogøvelser
• Hvem og hvad? – Svar med det er..., der... 

– Spørg: Hvem og hvad er nummer 1? Det er en
kvinde, der cykler. – Hvem og hvad er nummer
2? Det er en kvinde, der bader i søen. – Hvem
og hvad er nummer 3? Det er en mand, der
fisker i søen. Osv.

• Er der nogen/mange? – Flertal. Svar med
antal, mange eller ingen. – Spørg: Er der mange
mennesker? Ja, der er mange. Er der mange
kvinder? Mænd? Piger? Drenge? Dyr? Fugle?
Fisk? Rygsække? Osv.

• Hør og peg! – Du siger sætningerne i tilfældig
rækkefølge, og kursisterne peger på de rigtige
figurer i bogen. Alle skal have teksten tildækket.
– Lav derefter små ændringer i de indlærte
sætninger. – Lav sætninger om andre figurer på
billedet, f.eks.: ’Der ligger et kamera på bordet.’
’En dreng holder et fiskenet.’ – Kursisterne
peger og gentager. 

• Hvilken farve? – Bestemt eller ubestemt form

med adjektivisk kongruensbøjning. – Spørg:
Hvad er rødt her? Kvindens taske er rød. – Hvad
er gult her? Spanden er gul. – Hvad er blåt her?
Grønt? Lilla? Osv.

• Kan du beskrive? – Spørg: Kan du beskrive
drengen med isen? Svar f.eks.: Han er cirka otte
år. Han har brunt hår, blå shorts og hvid og rød
T-shirt. Han holder isen i hånden. Han sidder på
bænken. – Kan du beskrive kvinden med
madkurven? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad betyder ’fisker’?
’Snuser’? ’Bader’? ’Plukker bær’? 

Tal om
Hvor plejer I at gå tur om sommeren og efteråret,
og hvad I plejer at lave? Plukker I bær og svampe
eller blomster? Fisker I?

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Futurum. Øv spørgsmål og svar

med ’har lyst til at’. – ’Hvad har de lyst til at
lave bagefter? ’ 1. Hun har lyst til at cykle
bagefter. 2. Hun har lyst til at bade bagefter. 3.
Han har lyst til at fiske i søen bagefter. 4. De
har lyst til at have en madkurv med bagefter.
Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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106 Sommer på landet

1. Hun cykler.
2. Hun bader i søen.
3. Hun fisker i søen.
4. De har madkurv med.
5. Hunden snuser til pølserne.

6. De har lavet et bål.
7. Han sidder på en bænk 

og spiser sin madpakke.
8. De plukker bær.
9. Han har parkeret bilen.

10. Han spiser is.



Om billedsiden 
Nu er det vinter på landet. Det er det samme
landskab som på forrige side.

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet til billedsiden mundtligt. – Vis
og forklar snemand, snebold.

Sprogøvelser
• Hvem og hvad? – Svar med det  – , der.

– Spørg hvem og hvad er nummer 1? Det er en
pige, der kælker på bakken. – Hvem og hvad er
nummer 2? Det er en, der er faldet på isen. Osv.

• Er der nogen/mange? – Flertal: Svar med
antal, mange eller ingen. – Spørg: Er der mange
mennesker? Ja, der er mange. – Er der nogen
voksne? Børn? Dyr? Fugle? Fisk? – Hvor
mange skøjter er der? Snemænd? Kælke? Osv.

• Hør og peg! – Du siger sætningerne i tilfældig
rækkefølge, og kursisterne peger på de rigtige
figurer i bogen. – Lav ændringer i de indlærte
sætninger. – Lav sætninger om andre figurer,
f.eks.: ’En dreng kaster en snebold.’ ’En pige
står på skøjter.’ – Kursisterne peger og gentager.

• Hvilken farve? – Bestemt eller ubestemt form
med adjektivisk kongruensbøjning. – Spørg:
Hvad er grønt her? Pigens jakke er grøn. – Hvad
er brunt her? Hunden er brun. – Hvad er rødt
her? Gult? Orange? Hvidt? Osv.

• Kan du beskrive? – Spørg: Kan du beskrive
manden med det stribede halstørklæde? Svar
f.eks.: Han er cirka 50 år. Han har en brun
jakke, blå bukser og gummistøvler, han smiler,
og har skæg. Hans kasket er brun og ternet. 
– Kan du beskrive drengen med de gule bukser?
Kvinden med den røde anorak? Børnene der
slås? Osv.

• Kan I forklare? – Hvad betyder ’snebold’? 
– Hvad er ’en snemand’?

Tal om
Fortæl, hvor I plejer at gå tur om vinteren, og hvad
I plejer at lave. Står I på ski eller skøjter? Kælker
I? Laver I bål og spiser ude?

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum om fremtid. Øv

spørgsmål og svar her med ’har tænkt sig at’
(ikke 2 og 8). – ’Hvad har de tænkt sig at lave
nu/om et øjeblik?’ 1. Hun har tænkt sig at kælke
på bakken om et øjeblik. 3. De har tænkt sig at
gå tur i sneen om et øjeblik. 4. Den har tænkt
sig at tisse i sneen om et øjeblik. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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107 Vinter på landet

1. Pigen kælker på bakken.
2. Han er faldet på isen.
3. De går tur i sneen.
4. Hunden tisser i sneen.
5. De leger og slås i sneen.
6. Han sætter næse på snemanden.

7. Han står og kigger på børnene .
8. Hun græder, for hun har fået 

en snebold i hovedet.
9. Han trækker barnet på kælken.



Om billedsiden 
Emnet er byer i Danmark. Her er billeder fra seks
af dem, deriblandt fra de fem største, men det skal
formidles til kursisterne, at der er rigtig mange små
byer i Danmark. – Navnene på byerne er den
eneste tekst her, så underviseren må supplere med
information om byernes beliggenhed, særpræg,
næringsgrundlag osv., alt sammen tilpasset holdets
danskfærdigheder. – Kursisterne har stor glæde af
informationer om den by, de selv bor i eller den
nærmeste by, knap så meget om de andre byer.

Sprogøvelser
• Hvilken? – Indøv navnene på de seks byer.

Kursisterne spørger hinanden: Hvilken by er
nummer 1? Det er København. – Hvilken by er
nummer 2? Det er Århus. – Hvilken by er
nummer 3? Det er Odense. Osv.

• Hvad ser vi? – Tal om hvad vi ser på billederne.
Hjælp med de ord kursisterne ikke kan. 1.
Rådhuspladsen i København. – 2. Udsigten fra
Århus’ rådhus. – 3. Rådhuspladsen i Odense. 
– 4. Luftfoto af Aalborg. – 5. Rådhuspladsen i
Esbjerg. – 6. Havnen i Rønne. 

• Hovedstad. – Vis og forklar ’en hovedstad’ og
hvad der findes dér: landets dronning/konge/
præsident, landets regering og folketing/
parlament, andre landes ambassader osv. 
– København er Danmarks hovedstad. Hvad
hedder hovedstæderne i kursisternes hjemlande?
Hvad hedder hovedstæderne i andre lande,
kursisterne kender?

• Bornholm. – Vis på et kort, hvor Bornholm
ligger. Fortæl at Bornholm er en del af
Danmark.

Tal om
Fortæl om andre byer i Danmark. Hvor har I
været? Hvor har I boet? – Tal om stedet og lokal-
samfundet. Ligger det ved havet? Er der en
havn/kaj med både? Fiskerkuttere eller
passagerbåde? Er der industri eller jordbrug? Hvor
mange mennesker bor der? Osv.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 106,

’Sommer på landet’. Repeter teksten og indøv
verberne i perfektum (og med inversion). Øv
spørgsmål og svar. – ’Hvad har de lavet nu/i
dag? ’ 1. I dag har hun cyklet. 2. Nu har hun
badet i søen. 3. I dag har han fisket i søen. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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108 Byer i Danmark

1. København
2. Århus
3. Odense
4. Aalborg
5. Esbjerg
6. Rønne



Om Danmarkskortet
Kortene i bogen er tænkt som oversigtskort. De har
tal, men ikke tekst, så ikke-kortvante kursister først
lærer ’at læse’ konturer og farver. Efterhånden bør
de lære at bruge det almindelige Danmarkskort. 
– Byerne fra forrige side er markeret med tal i røde
cirkler, landsdelene med hvide.

Ordindlæring 
Indøv navnene på byer, øer og landsdele. 
– Kursisterne skal kunne de største byer, øer og
landsdele, deres egen by og gerne også deres amt
og kommune. Mærk byen af på kortet, hvis den
ikke er der.

Sprogøvelser
• Hvad? – Kursisterne spørger hinanden: Hvad er

nummer 1? Det er København. – Hvad er
nummer 2? Det er Århus. Osv.

• Farver. – Vis og forklar farverne på kortet: Blå
farve er vand og hav. Grøn farve er skov. En rød
streg er ’en grænse’. En rød prik er en by.

• Er der mange/meget? – Repeter ordene på side
105. I ser på Danmarkskortet, og du spørger: Er
der meget skov i Danmark? Meget kystlinje? 
– Er der mange øer i Danmark? Mange åer?
Mange bjerge? Mange isbjerge? Meget hav?

• Retninger. – Vis og forklar ’nord’, ’syd’, ’øst’ og
’vest’ på et kort på væggen eller i bogen.
Huskehjælp: Nord er opad, og syd er nedad. V-V
vest er venstre (og vinduet?). Ø-Ø øst er højre
(og døren?). – Indøv navnene på landsdele i
Danmark: Fyn, Sjælland, Jylland og øerne

Lolland og Falster, Bornholm. – Spørg: Hvor er
Aalborg? Odense? København?

• Tegn kort. – Brug kopiark K-44
’Danmarkskort’. Kursisterne farver kortet og
flaget, og de markerer de største byer, deres egen
by og landsdel.

Tal om
Fortsæt med at øve kort med kort på væggen og
atlasser. Se på kortet og tal om åer, have, veje,
jernbanestrækninger, lufthavne, bådruter, flere
danske byer og Danmarks nabolande. – Kortvante
kursister kan måle afstandene mellem de største
byer.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 106

’Sommer på landet’. Repeter teksten og indøv
verberne i præteritum. Øv spørgsmål og svar
med tidsudtryk (ikke 4) og inversion. – ’Hvad
lavede de for et øjeblik siden? ’ 1. For et øjeblik
siden cyklede hun. 2. For et øjeblik siden badede
hun i søen. 3. For et øjeblik siden fiskede han i
søen. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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109 Danmark

Byer:
1. København
2. Århus
3. Odense
4. Aalborg
5. Esbjerg
6. Rønne

Landsdele:
7. Sjælland
8. Fyn
9. Jylland

10. Lolland
11. Falster
12. Bornholm



Om Europakortet
Kortene viser landskaberne i grove træk og
markerer landegrænserne med røde streger og
byerne med røde prikker. De fleste lande og
hovedstæder i Europa er markeret på kortet, men
kun tretten lande med nummer og navn. 

Ordindlæring 
Indøv ordforrådet for landene og find dem på
kortet. – Alle bør kunne disse 13 lande og vide,
hvor de ligger. Indøv gerne flere lande, især hvis
kursisterne er fra Europa. – Kortvante kursister bør
også bruge et atlas.

Sprogøvelser
• Hvilket land? – Kursisterne spørger hinanden

med teksten tildækket: Hvilket land er nummer
13? Det er Rusland. – Hvilket land er nummer
8? Osv. 

• Mindre og mindre. – Se på Danmark og på
side 109 og sammenlign størrelsen. – Vis
formindskelsen: Kursisterne laver en ’kikkert’
med hånden og ser på Danmark på Europakortet
på kort og lang afstand. Bed dem om at fortælle,
hvor mange andre lande de ser i ’kikkerten’,
både på kort og lang afstand.

• Retninger. – Vis på kortet og forklar ’nord for’,
’syd for’, ’vest for’, ’øst for’: Sverige er nord for
Danmark. Tyskland er syd for Danmark. – Se på
Danmark: Storbritannien er vest for Danmark.
Norge er nord for Danmark. – Øv på samme
måde med udgangspunkt i de forskellige lande
på Europakortet. – Vis på kortet: ’Nordeuropa’,
’Sydeuropa’, ’Centraleuropa’ ’Vesteuropa’ og

’Østeuropa’.

• Natur og farver. – Repeter farverne på kortet
og tal om hvilke lande, der har mange bjerge,
meget lavland, en lang kystlinje, mange åer,
søer, fjorde osv.

• I og omkring Europa. – Peg på kortet og lær
kursisterne navnene på landenes hovedstæder. 
– Peg på kortet, og lær kursisterne navnene på
havene rundt om Europa, f.eks.: Atlanterhavet,
Nordsøen, Østersøen, Middelhavet og
Sortehavet.

• Nationalitet. – Indøv betegnelserne for folk og
sprog: En svensker er fra Sverige. Han taler
svensk.

Tal om
Fortæl, hvilke lande i Europa I har været i. – Se på
målestokken øverst til venstre. Lær kursisterne,
hvordan de skal måle med en blyant eller en lineal
og finde afstande mellem f.eks. hovedstæder i
Europa.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Perfektum. Brug side 107,

’Vinter på landet’. Repeter teksten og indøv
verberne i perfektum. Øv spørgsmål og svar
(ikke 5) med inversion. – ’Hvad har de lavet nu/i
dag?’ 1. I dag har hun kælket på bakken. 2. I
dag er han faldet på isen. Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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110 Europa

1. Danmark
2. Norge
3. Sverige
4. Finland
5. Island
6. Færøerne

7. Storbritannien
8. Tyskland
9. Frankrig

10. Spanien
11. Italien
12. Grækenland
13. Rusland



Om billedsiden 
Emnet ’globus og flag’ bør gennemgås efter side
112-113 ’Verden’. Denne side måtte flyttes frem,
så verdenskortet kunne trykkes over to sider. 
– Landenes numre er de samme som på
kortsiderne. – Kursisterne skal kende deres
hjemlandes flag, og hvis de ikke er med her, bør de
skaffes fra f.eks. internettet. – En globus og en
lampe er nødvendig til øvelserne.

Indlæring og øvelser
• Flagene. – Gennemgå flagene og find landene,

de tilhører, på kortene. – Se på FN’s og EU’s
flag. Tal om hvad bogstaverne er forkortelser
for, og hvad de to organisationer arbejder med.

• Hvilke farver? – Kursisterne fortæller med de
rigtige adjektiver og bøjninger, f.eks.: Det
danske flag er rødt og hvidt. Det svenske flag er
blåt og gult. Det somaliske flag er blåt med en
hvid stjerne. Osv.

• Globussen. – En globus er et nødvendigt
hjælpemiddel for kortforståelsen. Eleverne skal
selv have lov til at se, at verdenskortet er en
’udstrakt’ jordklode. - Find verdensdelene,
Danmark og kursisternes hjemlande på
globussen. 

• Jorden og solen. – Brug en lampe eller en
lommelygte som ’solen’ og ret lysstrålen mod
globussen. – Vis, at jorden er varmest der, hvor
den er tættest på solen, langs med ækvator, og
koldest der, hvor den er længst fra solen, ved
Nordpolen (Arktis) og Sydpolen (Antarktis).

• Dag og nat. – Vis med lygten på globussen,
hvordan dag og nat skifter, fordi jorden drejer
rundt om solen. Vis at lande, der har samme
lodrette linje (længdegrad) har samme tid på
døgnet. – Diskuter: Er det dag eller nat i
Australien nu? I Sydafrika? I kursisternes
hjemlande?

• Sommer og vinter. – Vis med lygten mod
globussen, hvordan årstiderne skifter, fordi
jorden hælder mod solen. Vis at lande på samme
vandrette linje (breddegrad) har samme årstid. 
– Diskuter: Er det sommer eller vinter i
Australien nu? I Sydafrika? I kursisternes
hjemlande?

Tal om
Lad kursisterne præsentere deres hjemlande med
kortskitser, flag og mundtlig eller skriftlig
information om beliggenhed og indbyggertal,
sprog og alfabet, religion og styreform, produktion
og penge, natur og klima.

Faste opgaver 
• Ekstra verber: Præteritum. Brug side 107,

’Vinter på landet’. Repeter teksten og indøv
verberne i præteritum. Øv spørgsmål og svar
med inversion. – ’Hvad lavede de lige før?’ 1.
Lige før kælkede hun på bakken. 2. Lige før
faldt han på isen. 3. Lige før gik de tur i sneen.
Osv.

• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt
hjemmearbejde.
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111 Globus og flag



Om verdenskortet
Som på de andre kort er der her lagt vægt på
overskueligheden, så kursisterne hurtigt kan
genkende konturerne af lande og verdensdele. 
– Landenes numre på kortsiderne stemmer overens
med flagenes numre på side 111. Nummer 1 til 13
er lande i Europa, og 14 til 49 er lande i de fire
andre verdensdele. – Rusland, nummer 13,
strækker sig over to verdensdele og er derfor med
på to kort. – Her har to fejl desværre indsneget sig
i grundbogens første udgave: ’Ækvator’ staves med
’Æ’; endelig burde der under ’Australien’ have
været et mellemrum før ’Grønland’ samt en
understregning af ’Grønland’, - som dette står nu,
kan kursisterne tro, at Grønland hører under
Australien!

Ordindlæring 
Vis de fem verdensdele på kortet i bogen og indøv
navnene. – Øv derefter navnene på landene og
afmærk kursisternes hjemlande. – Alle skal hurtigt
kunne pege på verdensdelene, Danmark, deres eget
hjemland og nogle centrale lande i verden, først på
kortet i bogen og senere på et almindeligt verdens-
kort. Hvor mange lande kursisterne skal lære
udenad, må underviseren afgøre ud fa sit kendskab
til holdet.

Kort- og sprogøvelser
• Hvilket land? – Kursisterne spørger hinanden

med teksten tildækket: Hvilket land er nummer
15? Det er Canada. – Hvilket land er nummer
20? Osv.

• Hvilken verdensdel? – Indøv ’ligger’ om
geografisk placering. – Kursisterne spørger
hinanden: Hvor ligger Danmark? I Europa. 
– Hvor ligger Kina? I Asien. – Hvor ligger
Marokko?  I Afrika. – Hvor ligger USA? I

Amerika. Osv.

• Mindre og mindre. – Se på Europa her og på
side 110 og sammenlign størrelsen. Find
Danmark på kortet og sammenlign med side
109. – Forklar formindskelsen: Alt bliver
mindre, når kortet bliver større.

• Retninger. – Peg på kortet og forklar ’nordpå’,
sydpå’, ’vestpå’ og ’østpå’. – Spørg: Hvor rejser
du hen fra Europa til Afrika? Jeg rejser sydpå. 
– Fra Europa til Nordamerika? Jeg rejser vestpå.
Osv.

• Natur og farver. – Repeter farverne på kortet
og tal om, hvilke lande og verdensdele der har
mange bjerge, meget lavland, en lang kystlinje,
mange åer og søer osv. – Lær kursisterne
navnene på verdenshavene. 

• Nationalitet. – Indøv betegnelserne på folk fra
forskellige verdensdele: en europæer, en
amerikaner, en afrikaner osv.  – Indøv
adjektiverne for verdensdelene f.eks.: et asiatisk
sprog, en australsk film osv. – Øv adjektiverne
for landene, f.eks.: tyrkisk musik, indisk mad, et
chilensk pas, en somalisk kvinde osv.

Tal om
Fortæl, hvilke lande og verdensdele I har været i. 
– Se på målestokken nederst til venstre. Mål og
regn afstandene ud fra Danmark til kursisternes
hjemlande. – Øv mere med kopiark K-45
’Verdenskort’. Farv og skriv navne.

Faste opgaver 
• Husk – ’Om os’, ’Talgymnastik’ og mundtligt

hjemmearbejde.
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112 og 113 Verden



Kopiark

Indhold

Kort 
K-1 Mennesker og dyr
K-2 Skoleting
K-3 I huset
K-4 I tasken
K-5 Transport
K-6 Ting derhjemme
K-7 Service
K-8 Mad I
K-9 Mad II
K-10 Mad III
K-11 Kropsdele
K-12 Redskaber
K-13 Natur

Tal
K-14 Tal
K-15 Taløvelse 1-12
K-16 Plus 
K-17 Minus
K-18 Talrækker
K-19 Mere plus
K-20 Telefon
K-21 Telefon- og postnumre

Personlige oplysninger
K-22 Personark
K-23 Et skema
K-24 Alder og fødselsdag I
K-25 Alder og fødselsdag II

Uret
K-26 Det store ur
K-27 Klokken til 12
K-28 Klokken til 24
K-29 Tid
K-30 Hvad er klokken?

Samfund
K-31 En køreplan
K-32 En kalender
K-33 Hvilken dato?
K-34 Vejret
K-35 Fødselsdags- og julekort 
K-36 Kortbagsider
K-37 Post
K-38 Vægt og højde
K-39 Logoer I
K-40 Logoer II

Natur
K-41 Et dyr og en fisk
K-42 En fugl og et insekt
K-43 En blomst og et træ

Kort
K-44 Danmarkskort
K-45 Verdenskort

Billedserier
K-46 Said går i skole
K-47 Jonas går i børnehave
K-48 Lise køber en bluse
K-49 Mette syer en nederdel
K-50 Tarik laver en bogreol
K-51 Emma er avisbud
K-52 Bibi er sygeplejerske
K-53 Carsten er arkitekt
K-54 Nasir er kørelærer
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Vejledning til kopiark
Godt sagt har 54 kopiark. De fleste er tegninger,
nogle har tal og tekst. Nogle hører sammen med
emnesiderne i grundbogen, andre kan bruges til
mundtlige og skriftlige øvelser uafhængigt af
bogen.
• Kortene er enkeltbilleder, der kan bruges til

generel sprogtræning, som kortspil, og som
illustrationer til mundtlige og skriftlige opgaver,
som underviseren selv laver.

• Talarkene er eksempler på forskellige typer
taløvelse. De fleste er nærmere beskrevet i
’Talgymnastik’-kapitlet.

• Personarkene er en del af ’Om os’-øvelserne,
men de kan godt bruges uafhængigt af bogen.

• Samfunds- og naturarkene hører sammen med
bestemte emner i grundbogen.

• Kortarkene er, som kortene i grundbogen, uden
tekst. Kursisterne kan måske ikke skrive i bogen,
men kortarkene kan de skrive på.

• Billedserierne viser handlingsforløb, enten
generelle eller knyttede til bestemte emner.

Kortene
De 13 ark med små kort har ni tegninger på hver 
side. De kan bruges som hele ark eller klippes ud
og bruges som løse kort. Hvert kort har en 
skrivelinje nederst til ord eller pris. Forslag til brug:
• Ordindlæring: Kursisterne ’hører’ hinanden, de

peger på ordene og siger dem.
• Farvediktat: i grupper. En kursist dikterer farver,

de andre farvelægger og fortæller bagefter.
• Læsetræning: Underviseren skriver ordene under

hvert billede, og kursisterne læser.
• Skriveøvelse: Diktat.
• Taløvelse: Prisdiktat.
• Generel sprogtræning: Klip kortene ud og forstør

dem. De store billeder kan bruges til forskellige
mundtlige grammatik- og sprogfunktionsøvelser
i plenum.

• Spil med kortene.

Kortspillet
Spillet med kortene bruges til at indøve
elementære spørgsmål og svar og for at auto-
matisere ental og flertal af substantiverne. Det er
også en koncentrationsøvelse, fordi kursisterne
skal både høre og huske, hvad de andre siger. Først
øves spørgsmålet ’Har de en/et…?’, derefter ’Kan
jeg få en/et…?’ med svar ’Ja, værsgo’ eller ’Nej,
desværre, jeg har ikke en/et…’ og ’Jeg har to…’.

Brug to-tre stykker af arkene med kortene til
hver kortbunke, kopier to af hvert ark, lim dem på
pap og klip dem ud. Hvis I vil have farver på
kortene, kan I lave farvediktat først og lave
kortbunker af arkene bagefter. Kortene kan være
med eller uden tekst.

Hver gruppe skal have en bunke kort. For at alle
skal sige noget, bør der ikke være mere end seks
deltagere i hver gruppe. Indøv ordene på kortene,
hvis kursisterne ikke har lært dem på forhånd. Vis,
at der er to af hvert billede, og at målet er at få flest
stik. Demonstrer de obligatoriske spørgsmål på
svarene. Ukorrekt dansk eller spørgsmål på
modersmålet godtages ikke.

Første kursist, Sara, spørger en af de andre med
navns nævnelse: ’Abdul, må jeg få en bog?’Abdul
giver hende kortet, hvis han har det og siger: ’Ja,
værsgo.’ Sara lægger kortene ned på bordet og
siger: ’Jeg har to bøger.’ Hun spørger så en af de
andre om et kort, og hun kan fortsætte så længe,
hun får de kort, hun spørger efter. Hvis Abdul ikke
har kortet med bogen, svarer han: ’Nej, desværre,
jeg har ikke en bog.’ Så kan Sara ikke spørge
længere, og turen går til den næste kursist. Spillet
fortsætter til alle kortpar er lagt ned på bordet.
Den, der har fået flest stik, har vundet.

K-1 Mennesker og dyr: En kvinde, en mand, en
pige, en dreng, en baby, en hund, en kat, en fugl og
en fisk. – K-1 kan bruges til ordindlæring i
startfasen og til en begyndelse på spillet med
kortene.

K-2 Skoleting: En bog, en mappe, et stykke papir,
en blyant, et viskelæder, en blyantspidser, et
penalhus, en lineal og et skema. – K-2 kan bruges
til ordindlæring på side 3 og til en begyndelse på
spillet med kortene, som prisøvelse på side 13, til
farvediktat på side 15 og til øvelse af bestemt form
på side 17.
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K-3 I huset: En dør, et vindue, en trappe, en stol,
et bord, en taburet, en seng, et skab og en
kommode. – K-3 kan bruges til ordindlæring,
spillet med kortene, prisøvelse, farvediktat og
samtaler om egen bolig på side 54 i grundbogen.

K-4 I tasken: En pengepung, nøgler, briller,
småpenge, en kam, et lommetørklæde, et
månedskort, et brev og en avis. – K-4 kan bruges
til ordindlæring, spillet med de små kort og øvelse
af possessive pronominer på side 18 i grundbogen.

K-5 Transport: En bil, en bus, et skib, et tog, et
fly, en helikopter, en cykel, en trækvogn og en
barnevogn. – K-5 kan bruges til ordindlæring,
spillet med kortene, farvediktat og samtaler om
måder at rejse på, side 11 og 76 bogen.

K-6 Ting derhjemme: Et fjernsyn, en radio, en
lampe, en guitar, et kamera, en bamse, en bold, en
termokande og en potteplante. – K-6 kan bruges til
ordindlæring, spillet med kortene, farvediktat og
samtaler om egen bolig på side 54 og 57 i bogen.

K-7 Service: Et glas, en kop, et krus, en tallerken,
en kniv, en gaffel, en ske, en serviet og en bakke. 
– K-7 kan bruges til ordindlæring og samtaler om
madlavning og servering på side 14 og 56.

K-8 Mad I: Mælk, ost, mayonnaise, brød, kiks,
spaghetti, ris, æg og kylling. – K-8 kan bruges til
spillet med de små kort, farvediktat og til
repetition af side 32 og 33.

K-9 Mad II: Pølse, sild, kartofler, gulerødder,
porre, løg, tomater, blomkål og peberfrugt. – K-9
kan bruges til spillet med kortene og farvediktat og
til repetition af side 34 og 35.

K-10 Mad III: Bananer, appelsiner, druer, æbler,
marmelade, juice, sodavand, pizza og chips. – K-10
kan bruges til spillet med kortene, farvediktat og til
repetition af side 36 og 37.

K-11 Kropsdele: Et øje, et øre, en tand, en hånd,
en finger, en skulder, en fod, en tå og et knæ. 
– K-11 kan bruges til øvelse af uregelmæssige
flertalsbøjninger af ordene side 45.

K-12 Redskaber: En hammer og et søm, en
skruetrækker og en skrue, en svensknøgle og en
møtrik, en tang, en sav, en økse, en unbrakonøgle,
en saks og en nål og tråd. – K-12 kan bruges til
ordindlæring og samtaler om håndværk og
håndarbejde på side 82 og sammen med
billedserierne K-49 og K-50.

K-13 Natur: En måne, en stjerne, en sky, et bjerg,
en sten, en skov, et træ, en blomst og en sommer-
fugl. – K-13 kan bruges til ordindlæring, spillet
med kortene og samtaler om landskab og natur på
side 105.

Tal
K–14 Tal er side 1 i grundbogen. Arket kan bruges
til mange forskellige øvelser med tal, for eksempel:
• Huske tallene: Kopier K-14 på en overhead. Du 

peger på tilfældige tal på overheaden, og 
kursisterne siger dem.

• Lytteøvelse: Du siger tilfældige tal. Kursisterne 
peger med fingeren på de rigtige tal eller krydser 
dem af på deres papir.

• Blive vant til talsystemet: Kursisterne siger to tal 
ad gangen: To – fire – seks osv. Kursisterne 
remser rækkerne nedover siden op: tierne, 
enerne, toerne, femmerne osv.

• Talpuslespil for dem, der har brug for ekstra-
øvelser. Klip arkene i strimler eller i firkanter. 
Kursisterne sætter dem rigtigt sammen igen.

• Skrive tal: Slet en del af tallene på arket. 
Kursisterne skriver dem ind, der mangler.

• Øve store tal: Kursisterne skriver eller tænker et 
tal foran alle tallene på arket og tæller fra 100 og 
opefter: hundrede og én, hundrede og to osv. 
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K-15 Taløvelse 1-12. Med lineal trækker kursisterne
streger mellem tallene. Arket er, som i grundbogen,
en øvelse i at læse små tal i små cirkler, og en øvelse
i nøjagtighed med blyant og lineal for de ikke så
skrivevante kursister. Figurerne bliver et kryds og en
stjerne.

K-16 Plus er en mundtlig danskøvelse, ikke primært
en skriveopgave. Kursisterne arbejder sammen to og
to, de læser regnestykkerne højt og spørger
hinanden. Lav gerne flere lignende opgaver.

K-17 Minus bruges som K-16 til mundtlig øvelse to
og to.

K-18 Talrækker øver forståelsen for tal, især ved
tierovergange. Lav gerne flere lignende opgaver ved
at klippe talarket K-14 i strimler.

K-19 Mere plus bruges som K-16, men kursisterne
må gerne skrive svarene, før de øver stykkerne
mundtligt to og to.

K-20 Telefon bruges til lytteøvelse. Underviseren
siger telefonnumrene, som kursisterne ’taster’ på
arket. Brug gerne telefonnumrene på K-21.

K-21 Telefon- og postnumre. Første del bruges som
øvelse i at høre, læse og skrive tal. Kursisterne
arbejder i grupper: En dikterer telefonnumrene, de
andre skriver eller ’taster’ dem på telefonen på K-20.
Anden del bruges til læsetræning.

Personoplysninger
K-22 Personark. Underviseren laver først et færdigt
udfyldt ark med korrekte personoplysninger og
korrekt tekst til hver kursist. Arket er kursisternes
forbillede i processen at læse, lære udenad, sige og
skrive deres egne personlige oplysninger. Dem, der
er analfabeter ved kursusstart, skal også lære at
skrive dette. I ’Om os’-kapitlet er der mere
information om personarket. 

K-23 Et skema bruges som en fortsættelse af
personarket. Kursisterne skriver rigtigt efternavn og
fornavn, og de øver sig i at lave en læselig og
personlig underskrift. Se ’Om os’.

K-24 og K-25 Alder og fødselsdag er øvelser i at
læse alder, datoer og årstal. Underviseren skriver
personernes fødselsår på arket, eller kursisterne får
til opgave at regne ud, hvornår de er født. K-24 og 25
kan bruges som øvelse i at læse datoer på side 24.

Uret
K-26 Det store ur er et øvelsesur til
begynderundervisningen. Det er ’ukorrekt’, fordi
det kun har tre små streger mellem de hele timer.
Det bruges, når kursister, der ikke er vant til uret,
skal lære timernes inddeling i halve timer og
kvarter. – Lim arket på et stykke pap, klip viserne
ud og sæt dem fast med splitclips. Lav gerne et ur
til hver kursist. – Kopier urskiven over på en over-
head. Brug to blyantsstumper som visere. K-26
bruges til side 10 og 20 i grundbogen og til øvelse i
klokken i ’Talgymnastik’.

K-27 Klokken til 12 bruges til side 10 og 21 og til
øvelse i klokken i ’Talgymnastik’.

K-28 Klokken til 24 bruges til side 20 og 21 og til
øvelse i klokken i ’Talgymnastik’.

K-29 Tid bruges til side 21 og til øvelse af
tidsintervaller i ’Talgymnastik.’

K-30 Hvad er klokken? er en opgaveskabelon, en
side med tomme urskiver. K-30 kan bruges til side
10 og 20 i bogen og til forskellige mundtlige og
skriftlige opgaver.

Samfund
K-31 En køreplan er en øvelse i at læse klokkeslæt
og tabeller. K-31 kan bruges til side 20, 21 og 77 i
bogen.

K-32 En kalender kan bruges til side 24 og til andre
øvelser i ordenstal og datoer.

K-33 Hvilken dato? Er en ’evighedskalender’, der
bruges til øvelse i at læse og tale om datoer til side
24 og 25 i bogen. K-33 kan forstørres og hænges op
på væggen med nåle på rigtig dag, dato, måned og år.

K-34 Vejret kan bruges til at føre logbog over vejret
på holdet, se vejledningen side 23, og sammen med
Danmarkskortet K-44 og vejrudsigten i fjernsynet.

K-35/36 Postkort er et fødselsdagskort og et
julekort, der kan kopieres på begge sider. K-35/36
bruges til side 49 og 95 i bogen. Uden bagside kan
kortene for eksempel bruges som invitationskort,
takkekort eller andre hilsner, kursisterne skal lære at
skrive.
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K-37 Post bruges til side 79 i bogen. Frimærkerne
har lave værdier, der lægges sammen til den rigtige
porto på forsendelserne alt efter, hvor i verden de
skal hen. Brevet og regningen har tomme linjer til
navn og adresse.

K-38 Vægt og højde bruges til side 61 og 62 i
bogen.

K-39 Logoer I er dagligvarebutikker, madvarer,
aviser, møbler, tøj, apotek og rejse. K-39 bruges til
side 72, 73, 74 og 75. Logoer er en god hjælp for
svage læsere. Pointen her er ikke at reklamere for
bestemte butikker eller varer, men at vise logoer man
nemt lægger mærke til. Vis kursisterne forskellige
logoer, når I er ude at gå tur i byen, og lær dem, hvad
der er reklame, og hvad der er nødvendig og nyttig
information.

K-40 Logoer II er biler, benzinstationer, posthuse,
banker, telebutikker og tv-stationer. K-40 bruges til
side 78, 79 og 81 i bogen.

Natur
K–41 Et dyr og en fisk bruges til side 99 og 100.

K–42 En fugl og et insekt bruges til side 101 og
102.

K–43 En blomst og et træ bruges til side 103 og
104.

Kort
K–44 Danmarkskort er til at skrive på, for
eksempel hjemsted, byer, øer og landsdele i
Danmark. K-44 bruges til side 109.

K–45 Verdenskort er til at skrive på, for eksempel
hjemlandet, verdensdelene og aktuelle lande i tv-
avisen. K-45 kan bruges til side 112 i bogen.

Billedserier
Der er ni billedsider, en om hver hovedperson i
grundbogen. Serierne har en enkel handling, få
personer og få detaljer. De kan bruges til
elementær sprogtræning, frie samtaler eller
skriftlige øvelser. Nedenfor er der forslag til simple
tekster. Lav lettere eller sværere tekster alt efter
holdets mundtlige niveau. Tegningerne må godt
farvelægges, så får de flere brugsmuligheder.

Forslag til brug:
• Hvad sker der? Klip billedserierne ud. 

Kursisterne sætter dem sammen og fortæller, 
hvordan de mener handlingen forløber.

• Hvem laver hvad? Skriv tekster på løse sedler. 
Klip billedserierne ud. Kursisterne finder de 
tekster og billeder, der hører sammen. 

• Hvad siger de? Kursisterne laver replikker til 
personerne i serierne og fremfører samtalerne.

• Hvad lavede de i går? Øvelser i verber med 
teksterne her eller underviserens egne tekster.

K–46 Said går i skole (sammen med side 68 i
grundbogen)
1. Said er i skole. Det er matematiktime nu.
2. Klassen har dansk. Said læser i sin læsebog.
3. Det er frikvarter. Eleverne drikker mælk og spiser

deres madpakker.
4. Said lærer it i skolen. Nu løser han

matematikopgaver på computeren.
5. Det er gymnastiktime, og klassen spiller fodbold.
6. Said går hjem fra skole. Han møder Tarik på gaden.

K–47 Jonas går i børnehave (sammen med side 67)
1. Mette vækker Jonas. Han gaber og strækker sig.
2. Jonas står op, og mor giver ham tøj på.
3. Han spiser to madder til morgenmad og drikker

mælk til.
4. Mette følger Jonas i børnehave.
5. Jonas og hans venner leger i sandkassen.
6. Det er middagslur. Alle børnene sover.

K–48 Lise køber en bluse (sammen med for
eksempel side 40 og 73)
1. Lise og Mette står uden for en tøjbutik.
2. De ser på bluser inde i butikken.
3. Lise prøver den første bluse. Den er for stor.
4. Hun prøver den anden bluse, men den er for lille.
5. Den tredje bluse passer. ’Den vil jeg have,’ siger hun.
6. Lise har fået blusen i en pose. Mette betaler ved kassen.

K–49 Mette syer en nederdel (sammen med for
eksempel side 82 og K-12)

1. Mette ser på en gammel nederdel. Hun vil sy en
ny nederdel.

2. Hun måler den gamle nederdel.
3. Hun køber stof til den nye nederdel.
4. Hun måler og klipper stoffet.
5. Hun syer nederdelen på symaskine. 
6. Mette ser sig i spejlet. Den nye nederdel er pæn.
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K–50 Tarik laver en bogreol (sammen med for
eksempel side 82 og K-12)
1. Tarik skal lave en bogreol.
2. Nasir og Tarik måler den rigtige højde til den

nye hylde.
3. Tarik saver brædderne i den rigtige længde.
4. Han slår søm i reolen med en hammer.
5. Han bruger en boremaskine og borer huller til

skruerne.
6. Tarik sætter bøgerne på plads i den nye, fine

bogreol.

K–51 Emma er avisbud (sammen med emnet
erhverv)
1. Emma er på arbejde. Hun venter på aviserne

sammen med to andre avisbude.
2. En stor varevogn kommer med avispakker og

sedler med beskeder.
3. Emma går sin rute. Hun har adresselisten og

aviserne i en trækvogn.
4. Hun skal gå op ad mange trapper.
5. Et sted på hendes rute er der en arrig hund.
6. Emma taler med mange søde mennesker. Hun

kan godt lide sit job som avisbud.

K–52 Bibi er sygeplejerske (sammen med emnet
erhverv og for eksempel side 90)
1. Bibi går hjemmefra. Hun skal på arbejde.
2. Hun kommer hen til sygehuset. Arbejdsdagen

begynder.
3. Bibi passer patienterne og taler med dem.
4. Hun går stuegang sammen med overlægen.
5. Hun giver medicin og lægger drop.
6. Arbejdsdagen er endelig slut. Bibi er træt.

K–53 Carsten er arkitekt (sammen med emnet
erhverv)
1. Carsten kommer på arbejde om morgenen.
2. Der er morgenmøde på tegnestuen. De

planlægger dagens arbejde.
3. Carsten sidder ved tegnebordet. Han laver

tegningerne til et hus.
4. Det er frokostpause. Carsten spiser sammen med

to kollegaer.
5. Carsten og en kollega er ude på en byggeplads

for at se på en bygning.
6. Han kører hjem fra arbejde om eftermiddagen.

K–54 Nasir er kørelærer (sammen med emnet
erhverv og for eksempel side 78)
1. Nasir kører drengene i skole, og så tager han på

arbejde.
2. Han taler med sekretæren på køreskolen.
3. Nu har han en køretime med en elev, som er

meget nervøs.
4. Bagefter har han teoriundervisning for de elever,

der skal op til køreprøve.
5. Så har han en køretime med en elev, der er

meget selvsikker.
6. Det er eftermiddag, og Nasir er hjemme sammen

med familien.
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Mennesker og dyr K–1
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K–2 Skoleting
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I huset K–3
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K–4 I tasken
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Transport K–5
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K–6 Ting derhjemme
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Service K–7
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K–8 Mad I

154 GODT SAGT © Vigmostad & Bjørke AS TIL KOPIERING

1

4

7

2

5

8

3

6

9



Mad II K–9
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K–10 Mad III
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Kropsdele K–11
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K–12 Redskaber
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Natur K–13
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K–14 Tal
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Taløvelse 1-12 K–15
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K–16 Plus 

2 + 1 = _____ 2 + 8 = _____ 5 + 2 = _____

2 + 2 = _____ 3 + 2 = _____ 5 + 1 = _____

2 + 4 = _____ 3 + 5 = _____ 6 + 4 = _____

2 + 6 = _____ 3 + 6 = _____ 4 + 5 = _____

4 + 4 = _____ 3 + 3 = _____ 4 + 6 = _____

4 + 2 = _____ 5 + 3 = _____ 6 + 3 = _____

3 + 4 = _____ 5 + 4 = _____ 6 + 2 = _____

3 + 7 = _____ 7 + 2 = _____ 8 + 1 = _____

2 + 3 = _____ 7 + 1 = _____ 9 + 1 = _____

2 + 5 = _____ 4 + 3 = _____ 7 + 3 = _____

2 + 7 = _____ 5 + 5 = _____ 8 + 2 = _____
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Minus K–17

2 – 1 = _____ 3 – 2 = _____ 1 – 1 = _____

4 – 2 = _____ 7 – 1 = _____ 8 – 1 = _____

4 – 3 = _____ 6 – 1 = _____ 4 – 1 = _____

6 – 2 = _____ 6 – 3 = _____ 7 – 3 = _____

6 – 6 = _____ 9 – 8 = _____ 9 – 7 = _____

6 – 3 = _____ 8 – 5 = _____ 9 – 5 = _____

6 – 4 = _____ 8 – 3 = _____ 9 – 6 = _____

5 – 2 = _____ 8 – 4 = _____ 9 – 4 = _____

5 – 4 = _____ 8 – 6 = _____ 9 – 3 = _____

5 – 3 = _____ 7 – 6 = _____ 9 – 2 = _____

5 – 1 = _____ 7 – 2 = _____ 9 – 1 = _____

9 – 1 = _____ 7 – 5 = _____ 9 – 8 = _____

6 – 5 = _____ 7 – 3 = _____ 9 – 9 = _____

5 – 5 = _____ 7 – 4 = _____ 8 – 7 = _____

8 – 2 = _____ 6 – 5 = _____ 8 – 8 = _____
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K–18 Talrækker

1 2 3

7 8 9

15 16 17

24 25 26

47 48 49

60 61 62

74 75 76

93 94 95
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Mere plus K–19

20 + 5 = _______ 10 + 2 = _______

20 + 3 = _______ 20 + 1 = _______

30 + 8 = _______ 10 + 3 = _______

10 + 7 = _______ 30 + 1 = _______

50 + 6 = _______ 10 + 5 = _______

90 + 9 = _______ 50 + 1 = _______

60 + 4 = _______ 40 + 6 = _______

50 + 9 = _______ 90 + 5 = _______

10 + 10 = _______ 20 + 20 = _______

10 + 30 = _______ 30 + 30 = _______

10 + 60 = _______ 40 + 40 = _______

10 + 40 = _______ 50 + 50 = _______

80 + 10 = _______ 10 + 80 = _______

30 + 40 = _______ 40 + 30 = _______
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K–20 Telefon
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Telefonnummer K–21

22 13 03 54 93 14 46 35 55 16 80 30

44 52 11 15 33 26 00 12 23 67 90 04

90 14 44 92 56 27 08 18 34 13 21 09

67 92 33 05 71 78 44 41 83 10 06 23

63 70 54 90 90 46 65 02 75 07 77 50
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Postnummer

9210 Aalborg SØ

8000 Århus C

7323 Give

6700 Esbjerg

7100 Vejle

5000 Odense C

5800 Nyborg

5700 Svendborg

4100 Ringsted

Postnummer

1112 København K

4180 Sorø

3390 Hundested

4000 Roskilde

4400 Kalundborg

4900 Nakskov 

4800 Nykøbing F

3760 Gudhjem

9670 Løgstør

Postnummer



K–22 Personark

1. Jeg hedder _________________________________.

2. Jeg er fra __________________________________.

3. Jeg kom til Danmark i ________________________.

4. Jeg har boet her i _____ år.

5. Jeg taler ____________ og dansk.

6. Jeg bor på __________________________________.

7. Jeg bor i ___________________________________.

___________________________________.

8. Jeg har telefon ______________________________.

9. Jeg er _____ år.

10. Jeg er født __________________________________.

11. Jeg er gift, og jeg har _____ barn/børn.

12. Jeg går på _________________ skole/sprogcenter.
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Et skema K–23

Efternavn: _____________________________________

Fornavn: _____________________________________

Adresse: _____________________________________

_____________________________________

Telefon: _____________________________________

Fødselsdato: _____________________________________

Hjemland: _____________________________________

Modersmål: _____________________________________

Gift: Ugift:

Sted: ____________________ Dato: __________

Underskrift: _____________________________________
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K–24 Alder og fødselsdag I

1. Nasir 36 år 02.07.____

2. Bibi 35 år 05.10.____

3. Tarik 14 år 27.06.____

4. Said 8 år 08.03.____

5. Gitte 29 år 13.09.____

6. Pedro 27 år 10.01.____
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Alder og fødselsdag II K–25

1. Carsten 40 år 19.12.____

2. Mette 38 år 30.05.____

3. Emma 16 år 01.11.____

4. Lise 12 år 21.04.____

5. Jonas 4 år 16.02.____

6. jeg __ år __.__.____
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K–26 Det store ur
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Klokken til 12 K–27
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K–28 Klokken til 24
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Tid K–29
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K–30 Hvad er klokken?
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En køreplan K–31
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Busrute  Zone  Stoppesteder
Frederiksværkst.

Jernbanegade
Sandskårsvej

Hillerødvej

Frederikssundsvej

Gydebakken
Hovedgaden

Ølsted Kro
Hovedgaden
Gydebakken

Frederikssundsvej

Hospitalvej

Frederiksborgvej
Smedetoften
Holmensvej

Frederiksværkvej

Frederiksborggade
Frederikssund st.

Vesterport st.
Godthåbsvej
Bakkegårdsvej
Sportsvej
Kregme
Kregme st.
Fuglehalvej
Kildebakkerne
Birkebakkerne
O. C. Olsens Vej
Kildebovej
Ølsted Kro
Kildebovej
O. C. Olsens Vej
Gydebakken
Anekærvej
Strandsegårdsvej
Kildehøjvej
St. Havelse Strandvej
Skovsøvej
Fuglesangvej
Myrbjergvej
Havelse Mølle
Frederikssund Sygehus
Kapellet
Sti til Fr.sund Sygehus
Sti til Fr.sund Sygehus
Ellekær
Elsenbakken
Fr.sund Amtgymnasium
Falkenborgvej
Falkenborg Skole
Frederikssund st.
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319 Frederikssund st.
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K–32 En kalender

januar 2005

Uge M T O T F L S

53 1 2

1 3 4 5 6 7 8 9

2 10 11 12 13 14 15 16

3 17 18 19 20 21 22 23

4 24 25 26 27 28 29 30

5 31

februar 2005

Uge M T O T F L S

5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28
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Hvilken dato? K–33

dag dato måned år
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mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

lørdag

søndag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1.
januar

2.
februar

3.
marts

4.
april

5.
maj

6.
juni

7.
juli

8.
august

9.
september

10.
oktober

11.
november

12.
december

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010



K–34 Vejret
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Fødselsdags- og julekort K–35
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K–36 Kortbagsider
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Til

Tillykke m
ed dagen!

H
ilsen

Til
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od jul og godt nytår!
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Post K–37
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K–38 Vægt og højde

184 GODT SAGT © Vigmostad & Bjørke AS TIL KOPIERING

Babyen er 50 cm lang.
Den vejer 5 kg. 

Pigen er 100 cm høj.
Hun vejer 20 kg

Manden er 170 cm høj. 
Han vejer 100 kg. 

Jeg er ______ cm høj.
Jeg vejer _____ kg.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27



Logoer I K–39
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K–40 Logoer II
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2)

1)
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5)
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Et dyr K–41
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En fisk

gevir

pels

hale

gæller
finner

skind
hale



K–42 En fugl
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Et insekt

hale

vinger

fjer
næb
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følehorn vinger

ben
brod



En blomst K–43
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torne

knop blomst

blade

stilk

rod

Et træ

løv
kviste

stamme grene

rødder

blade

nødder



K–44 Danmark
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Verden K–45
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K–46 Said går i skole
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1
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2
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Jonas går i børnehave K–47
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K–48 Lise køber en bluse
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Mette syer en nederdel K–49
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K–50 Tarik laver en bogreol
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Emma er avisbud K–51
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K–52 Bibi er sygeplejerske
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Carsten er arkitekt K–53
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K–54 Nasir er kørelærer
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201

aktiv lytning  12
alfabetisering  8
alfabetiseringskurser  8
”Alfa og Omega”-projektet  8
”Alfabetiseringstilbudet for voksne
fremmedspråklige”  9
almenkundskaber  9
analfabeter  6, 7, 8, 9, 17
ansvar for egen læring  10
autentiske billeder 1 6
billederne  16
”Bekendtgørelse om danskuddannelse til

voksne udlændinge m.fl.”  6, 14
bogstavindlæring  9
centralt undervisningsstof  10
computer  15
direkte, mundtlig metode  6, 12
DU1-kursister  6, 9, 10
’Ekstra verber’ 19
emnerne  16
enkle dialoger  12
etniske forskelligheder  17
’Faste opgaver’ 19, 20
fonetik  14
fonetisk  10
frie samtaler  12, 14, 19
funktionelle analfabeter  7
funktionelle læse- og skrivefærdigheder 8, 9
funktionsord  11, 24
færdighed  12
gange og dividere  27
generel del  6
gemnnemgående personer  17
grammatik  11
grammatikcentret danskundervisning  11
grammatiksider  16
grammatisk  11
grundordforrådet  16
hold med skolevante kursister  13
hovedregning  26, 27
hyppigt forekommende ord  11
indholdsord  11
K-22 personark  22
K-23 et skema  23
kalenderen  27
knække læsekoden  7

kommunikation  13, 14, 15
kommunikativ kompetence  6
kommunikativ metode  11
kommunikative færdigheder  11
kommunikativt mål  13
koncentrationstræning  26
konstruerede billeder  16
kursiststyrede danskkurser  10
lommeregner  27
læse i kor  12
latinske analfabeter  6, 7
logiske grupper  11
lydbillede  14
læse- og skriveundervisning  9, 13
læsefærdighed  9
læsetræning  9
matematikemner  26
matematikkundskaber  26
metodisk vejledning  13
modersmålet til hjælp  14
’Mundtligt hjemmearbejde’ 20
mundtlig kommunikativ øvelse  9
mundtlig danskindlæring 9
mundtlige færdigheder  6, 12
mundtlige og skriftlige taløvelser 9 
mundtlig undervisning  10, 13
’Om billedsiden’ 19
’Om os’ 20
ordforråd  10, 11, 16, 19
ordindlæring  12, 19
ortografisk  10, 11
overskrifter  17
passivt ordforråd  11
penge  27
personerne i grundbogen  17
personinfo  9, 19, 22
personlige oplysninger  23
plus og minus  26
prosodi  14
redskabssprog  10, 14
regneoperationer  26
rettelse  14
samfundskundskab  11
samfundskundskabssider  16
samtalesider  16
samtaleudtryk  22, 23

Stikordsregister til generel del



202

selektiv hukommelse  7
sidevejledning  13, 19
skriftbillede  14
skrifttype  16
skrivning  12
’sprogbad’ 10
’sprogdrukning’ 10
sprogfunktioner  11
sprogfærdigheder  12
sproglige forbilleder  14
sproglige redskaber  11
sproglig progression  10
sproglyde  13
’Sprogøvelser’ 19
stikordssprog  11
substantiv  11, 17
syntaks  14
sætninger  11
sætningsstruktur  19
tal  27
’talgymnastik’ 20, 26
tallene fra 0 til 12  26
tallene til 100  26
’Tal om’ 19
taløvelser  9, 28
teksten  16
tematisk progression  10
tidsadverbial  19
tidsintervaller  27
tierovergang  26
ture  15
tv og video  15
tænkesprog  14
udstyr og hjælpemidler  15
udtale  13, 14, 21
udtryk  11
underviserens sprog  14
undervisning af lavt uddannede
fremmedsproglige voksne  6
undervisningsstoffet  10
UNESCO  8
uret  27
vejledningsside  19
verbumøvelser  19
’vis og forklar’ 19
voksne sprogindlærere  7
”ægte analfabeter”  6, 7
øvelsesskema  19, 21
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