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GRAMMATIK & SNAK  
Inspiration til autentiske materialer 

 

 

Udvalgte artikler og videoklip repræsenterer ikke Grammatik & Snaks holdning, men er udvalgt som repræsentation for et 

ordforråd, en baggrundsviden, et kulturelt indslag eller en autentisk stemme, der kan være genstand for sproglig diskussion af 

et tema – for såvel som imod. Med henblik på aktualitet opfordres der til løbende selvstændig supplering.  

 

Materialerne bør kun anvendes i overensstemmelse med den pågældende skoles medieaftale om rettigheder.  
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NIVEAU * 

  
Bolig: Substantiver – 

sammensatte, s. 3 

LÆSETEKST: Hvilken nabotype er du? dr.dk 

Korte tekster om forskellige nabotyper. 

VIDEO: Studiebolig, DR3, (02:00) 

Satire om dyre studielejligheder i storbyen. (02:00) 

Ferie: Substantiver – 

bestemthed, s. 4 

LÆSETEKST: Jakobs drøm er gået i opfyldelse: Har 

besøgt alle verdens lande og kontinenter, dr.dk 

Om en familiefar med rejsefeber 

VIDEO: Ordløs video med billeder fra hele verden fra Google 

Street View til at sætte tanker i gang til ordforråd (01:14) 

Jobinterview:  

Verber – datid / førdatid, s. 5 

LÆSETEKST: 13 sære spørgsmål til jobsamtalen, du skal 

dig i agt for, Graduateland 

Spøjse spørgsmål fra jobsamtaler, man normalt ikke har 

forberedt sig på 

VIDEO: Eva Jin, Zulu Comedy Galla 2020, (04:21) 

Comedy om en jobsamtale.  

Kultur:  

Modalverber, s. 6 

LÆSETEKST: Forfatter: Danske kunstnere er en succes. 

Så hvorfor ikke fordoble kunststøtten?, Kristeligt 

Dagblad.  

Bestsellerforfatter Kasper Colling Nielsen argumenterer 

for bedre statsfinansierede vilkår til kunstnerne. 

MUSIKVIDEO: ”Fortabt er jeg stadig”, Gutkind Forlag, (03:48) 

Sangen er optaget i højskolesangborgen 2020 og er skrevet af 

forfatteren Stine Pilgaard og DR-komponisten Katrine Muff 

Enevoldsen. Videoen er undertekstet. 

Livet i Danmark:  

Adjektiver – superlativ, s. 7 

LÆSETEKST: Dansk arbejdskultur er det største 

trækplaster for udenlandske ingeniører, Ingeniøren 

Interview med en expat-ingeniør, der fortæller om sit valg 

af Danmark som arbejdsland. 

VIDEO: Hvornår er man ægte dansker? DR Nyheder, (06:33) 

Diskussion i et panel af danskere med forskellige holdninger  

Livsstil: Verber – infinitiv med 

eller uden ’at’, s. 8 

LÆSETEKST: Færre danskere laver mad fra bunden, 

Madkulturen 

Tekst om danskernes madvaner 

LÆSETEKST: Kasserede 75 pct af deres ting og flyttede til 30 

kvm: ’Nu har vi råd til at sige op, hvis vi vil’, dr.dk 

Om en familie, der har valgt den ”normale” tilværelse fra og lever 

som minimalister med mindre plads og mere frihed 

Medier:  

Præpositioner, s. 9 

LÆSETEKST: Vi bruger stadig syv timer på medier hver 

dag – men vores vaner ændrer sig under overfladen, 

dr.dk 

Et overblik over danskernes medievaner 2020. 

VIDEO: Du er i et ekkokammer – sådan kommer du ud, DR 

Nyheder, (05:23) 

Om hvordan algoritmer tilpasser internettet til dig, så du pludselig 

kun præsenteres for en justeret og ”fake” virkelighed.  

Min barndom:  

Verber – datid 

(uregelmæssige), s. 10 

LÆSETEKST: Har du også løjet for dit barn i dag?, 

Samvirke. 

Et artikel om, hvordan mange forældre til alle tider har 

løjet over for deres børn – måske også dine forældre? 

MUSIKVIDEO: ”Barndommens Gade”, DR Koncerthuset, (05:04) 

Skrevet af Anne Linnet og Tove Ditlevsen og sunget af DR’s 

pigekor. Teksten kan med fordel læses forinden.  

Personlige egenskaber: 

Konjunktioner – når / da / 

hvornår, s. 11 

LÆSETEKST: Typisk enebarn - Hele livet har jeg skullet 

være ekstra god, stille og artig, Heartbeats 

Tekst om personlighedstræk ved et enebarn.  

VIDEO: Livet som ubeslutsom, DR3, (01:35) 

Satire om typen, der ikke kan træffe beslutninger.  

Smalltalk: Klassiker: verber – 

at gøre / at lave, s. 12 

LÆSETEKST: Sådan bliver du bedre til smalltalk, 

Samvirke 

Konkrete tips til, hvad man kan tale om og gøre. 

VIDEO: Fuck, satans og pis: Trine broderer bandeord, pølsemix 

og meget andet, TV2 Østjylland, (03:12)  

Indslag om at have en anderledes hobby 

https://www.dr.dk/levnu/psykologi/hvilken-nabo-type-er-du
https://www.youtube.com/watch?v=cDcj5gONI3A
https://www.dr.dk/mitliv/jakobs-droem-er-gaaet-i-opfyldelse-har-besoegt-alle-verdens-lande-og-kontinenter
https://www.dr.dk/mitliv/jakobs-droem-er-gaaet-i-opfyldelse-har-besoegt-alle-verdens-lande-og-kontinenter
https://www.youtube.com/watch?v=yst-Cqa8zGg
https://graduateland.com/da/article/us%C3%A6dvanlige-interview-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l
https://graduateland.com/da/article/us%C3%A6dvanlige-interview-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l
https://www.youtube.com/watch?v=T1rqYApkNNU
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/danske-kunstnere-er-en-succes-saa-hvorfor-ikke-fordoble-kunststoetten-i-stedet-skaere
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/danske-kunstnere-er-en-succes-saa-hvorfor-ikke-fordoble-kunststoetten-i-stedet-skaere
https://www.youtube.com/watch?v=7aLEDxP9f9w
https://ing.dk/artikel/dansk-arbejdskultur-stoerste-traekplaster-udenlandske-ingenioerer-237811
https://ing.dk/artikel/dansk-arbejdskultur-stoerste-traekplaster-udenlandske-ingenioerer-237811
https://www.youtube.com/watch?v=Y8YqXH314bg
https://www.madkulturen.dk/faerre-danskere-laver-mad-fra-bunden-2/
https://www.dr.dk/mitliv/kasserede-75-pct-af-deres-ting-og-flyttede-til-30-kvm-nu-har-vi-raad-til-sige-op-hvis-vi-vil
https://www.dr.dk/mitliv/kasserede-75-pct-af-deres-ting-og-flyttede-til-30-kvm-nu-har-vi-raad-til-sige-op-hvis-vi-vil
https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/dr-i-2020/vi-bruger-stadig-syv-timer-paa-medier-hver-dag-men-vores-vaner-aendrer
https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/dr-i-2020/vi-bruger-stadig-syv-timer-paa-medier-hver-dag-men-vores-vaner-aendrer
https://www.youtube.com/watch?v=uGFmrerJgyk
https://samvirke.dk/artikler/har-du-ogsaa-loejet-for-dit-barn-i-dag
https://www.youtube.com/watch?v=yyUSqmip6aM
https://genius.com/Anne-linnet-barndommens-gade-lyrics
https://heartbeats.dk/typisk-enebarn-hele-livet-har-jeg-skulle-vaere-ekstra-god-stille-og-artig/
https://heartbeats.dk/typisk-enebarn-hele-livet-har-jeg-skulle-vaere-ekstra-god-stille-og-artig/
https://www.youtube.com/watch?v=zX_ea_n5Sg4&t=3s
https://samvirke.dk/artikler/saadan-bliver-du-bedre-til-smalltalk
https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/fuck-satans-og-pis-trine-broderer-bandeord-poelsemix-og-meget-andet
https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/fuck-satans-og-pis-trine-broderer-bandeord-poelsemix-og-meget-andet
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NIVEAU ** 

  

Alkohol:  

Præpositioner, s. 13 

LÆSETEKST: Studerende der ikke drikker, falder fra, 

Uniavisen 

Artikel om frafald på uddannelserne på grund af 

gruppepres, når det gælder alkoholkultur 

VIDEO: Skal aldersgrænsen hæves?, DR Nyheder, (05:43), 

Om danske unges alkoholforbrug. 

Arbejdsliv:  

Substantiver – tællelige / 

utællelige, s. 14 

LÆSETEKST: Om at blive fyret, dr.dk  

Interviews med tre danskere, der er blevet afskediget 

VIDEO: Det nye studiejob, DR3, (01:20) 

Satire om, hvordan man taler om sin karriere.  

Diskrimination & ligestilling: 

Substantiver – flertal, s. 15 

LÆSETEKST: Det er doven diskrimination, når man ikke 

vil lære at udtale sjældne navne, Information 

Debatindlæg om hverdagsracisme 

VIDEO: Hvordan reagerer børn på forskelsbehandling? 

Kampagnevideo fra Radikale Venstre, (02:24) 

Piger og drenge, der får slik, hvor fordelingen er ulige, og de 

konfronteres med deres køn som forklaring. 

Helbred: Ledsætninger – 

konjunktioner, s. 16 

LÆSETEKST: Lykke på 27 år kunne få at vide, om hun 

bliver dødssyg dement. Ville du gentestes? dr.dk 

Om ung kvinde, der har valgt at få indsigt i sin 

sygdomsfremtid.  

VIDEO: Er det usundt at være tyk? Tjek, (08:38) 

Tykaktivisten og influenceren Malene undersøger tykhed i 

forhold til sundhed. 

Høflighed:  

Verber, s. 17 

LÆSETEKST: Verdensmestre i uhøflighed, Samvirke 

Om hvordan danskerne mangler sprog og kultur for 

høflighed. 

VIDEO: Den hytteost er ikke mit problem, Høflighed på 100 

dage, (00:28) 

Satire om, hvordan man ikke bør opføre sig som høflig. 

Myter om danskerne: 

Ordstilling, s. 18 

LÆSETEKST: Uskrevne regler på arbejdspladsen,  

Mit Arbejdsmiljø 

Råd fra en udlænding om, hvordan man bør opføre sig på 

en dansk arbejdsplads. 

VIDEO: Danskerne kan ikke lide at tale med fremmede, TV2, 

(01:32) 

Om hvorfor danskere sætter sig alene på sædet i bussen 

Smartphones:  

Adjektiver, s. 19 

LÆSETEKST: Den digitale verden belønner vores hjerne, 

videnskab.dk 

Artikel om, hvorfor smartphonen gør os afhængige. 

VIDEO: Anne har uhelbredelig kræft, DR, (00:48) 

Indslag om en kronisk syg influencer, der bruger sociale 

medier som en trøst (Mere om Anne) 

Traditioner: Pronominer – det / 

der / de / den, s. 20 

LÆSETEKST: Flere vælger julen fra, Jyllandsposten 

Om alternative måde at tilbringe den 24. december.  

VIDEO: Velkommen til Danmark – Traditioner, DR P3, (02:08) 

Satiregennemgang af forskellige traditioner som Sankt Hans 

og fastelavn (DISCLAIMER: provokerende) 

Turist i Danmark:  

Adjektiver – komparativ, s. 21 

LÆSETEKST: Hensynsløse turister tramper på sart natur 

og skræmmer fugle: Vil have det perfekte foto, dr.dk 

Om Vadehavets problemer med turister i naturen. 

VIDEO: Ordløs, men billedrig reklame for København til 

inspiration, Visit Denmark, (01:00).   

Velfærdsstaten:  

Præpositioner, s. 22 

LÆSETEKST: I Danmark har vi et system, som gør det 

muligt at leve godt, selvom vi har det dårligt, Information 

Læserbrev fra en psykisk sårbar mand, der har fået hjælp 

af det danske velfærdssamfund. 

LÆSETEKST: Kære nyuddannede akademiker: Du er ikke for 

fin til et job i Netto Debatindlæg af Alex Vanopslaugh fra Liberal 

Alliance, Jyllandsposten. (God som kontrast til læsetekst 1) 

https://uniavisen.dk/studerende-der-ikke-drikker-falder-fra/
https://www.youtube.com/watch?v=i7dxmaua2kA
https://www.dr.dk/mitliv/de-fik-en-fyreseddel-i-nakken-jeg-taenkte-hvor-kan-jeg-gemme-mig
https://www.youtube.com/watch?v=xdAnczJCLMw&t=4s
https://www.information.dk/debat/2020/08/doven-diskrimination-naar-laere-udtale-sjaeldne-navne
https://www.information.dk/debat/2020/08/doven-diskrimination-naar-laere-udtale-sjaeldne-navne
https://www.youtube.com/watch?v=FETPe6aptf4
https://www.dr.dk/nyheder/indland/lykke-paa-27-aar-kunne-faa-vide-om-hun-bliver-doedssyg-dement-ville-du-gentestes
https://www.dr.dk/nyheder/indland/lykke-paa-27-aar-kunne-faa-vide-om-hun-bliver-doedssyg-dement-ville-du-gentestes
https://www.youtube.com/watch?v=aYcg93tnrjE
https://classic.samvirke.dk/node/282339
https://www.youtube.com/watch?v=1kOkbYaF81Y
https://mitarbejdsmiljo.dk/artikler/uskrevne-regler-er-svaere-forstaa
https://nyheder.tv2.dk/2019-03-28-danskerne-kan-ikke-lide-at-tale-med-fremmede-det-er-anstrengende
https://videnskab.dk/kultur-samfund/den-digitale-verden-beloenner-vores-hjerne
https://www.facebook.com/watch/?v=158157955483590
https://www.dr.dk/mitliv/28-aarige-anne-har-uhelbredelig-kraeft-og-blogger-om-det-paa-instagram-jeg-savnede-nogen-der
https://jyllands-posten.dk/livsstil/ECE10003594/overvejer-du-at-vaelge-julen-fra/
https://www.youtube.com/watch?v=NdUyOBvHa-w
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/hensynsloese-turister-tramper-paa-sart-natur-og-skraemmer-fugle-vil-have-det
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/hensynsloese-turister-tramper-paa-sart-natur-og-skraemmer-fugle-vil-have-det
https://www.youtube.com/watch?v=KXlM0aTA-9M
https://www.youtube.com/watch?v=KXlM0aTA-9M
https://www.information.dk/debat/2020/06/danmark-system-goer-muligt-leve-godt-selvom-daarligt
https://www.information.dk/debat/2020/06/danmark-system-goer-muligt-leve-godt-selvom-daarligt
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/gamleblogs/alexvanopslagh/ECE11764488/kaere-nyuddannede-akademiker-du-er-ikke-for-fin-til-et-job-i-netto/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/gamleblogs/alexvanopslagh/ECE11764488/kaere-nyuddannede-akademiker-du-er-ikke-for-fin-til-et-job-i-netto/
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Børn, unge & familieliv: 

Pronominer, s. 23 

LÆSETEKST: Den største forhindring for ligestilling er 

ulige løn, Kristeligt Dagblad 

Om hvordan børn koster på ligestillingen mellem mænd og 

kvinder.  

VIDEO: ULTRA smider tøjet, DR ULTRA, (03:25) 

Trailer for kontroversielt børneprogram på public service-tv 

med nøgne mennesker, der står foran en skoleklasse. 

Deleøkonomi:  

Ordstilling, s. 24 
LÆSETEKST: Definition af ”deleøkonomi”, Dansk Industri 

VIDEO: Ordløs, men billedrig video fra SKAT til inspiration, 

Skattestyrelsen, (00:21) 

Ensomhed: Ledsætninger – 

konjunktioner, s. 25 

LÆSETEKST: Er du blevet rørt i dag? Samvirke 

Artikel om fysisk kontakt, og hvorfor vi har brug for det.  

VIDEO: Hvordan er det at passe sin syge mor under Corona-

krisen? DR3, (04:29) 

Videodagbog fra ung pige i frivillig isolation med sin 

alzheimerramte mor 

Frivilligt arbejde:  

Verber – passiv, s. 26 

LÆSETEKST: Er I natteravne? Så må I godt følge mig 

hjem, Frivilligcenter Herning.   

Om at initiativet Natteravnene, hvor lokale frivilligt skaber 

tryghed i bylivet 

VIDEO: Patrick handler ind, så udsatte slipper for smitterisiko, 

Tv2 Nord, (01:07). 

Om frivillige fra Aalborg, der hjælper sårbare med indkøb 

under Corona-lockdown 

Kriminalitet: Nogen / noget / 

nogle / ingen / intet, s. 27 

LÆSETEKST: Voldsmænd straffes hårdere: Men virker de 

strengere straffe? dr.dk  

Blik på hårde straffe set fra forskellige perspektiver 

VIDEO: Hvorfor vil USA efterligne Danmark? DR Nyheder, 

(05:41) 

Om amerikanske fængsler, der kopierer en alternativ og 

mildere skandinavisk model i kampen mod kriminalitet. 

Miljø:  

Adjektiver, s. 28 

LÆSETEKST: Du kan ikke få fødevarer, der er både 

økologiske, dyrevenlige og bæredygtige, Berlingske 

Om hvordan det kan være kompliceret at spise 

bæredygtigt.  

VIDEO: Kan mode være bæredygtig? Tjek, (04:57) 

Informationsvideo om tøjs påvirkning af miljøet.  

Mit dansk: Klassiker: så – adv. 

/ ls.-konj. / hs.-konj., s. 29 

LÆSETEKST: Talk Danish to me, please,  

POV International  

Kommentar og bøn fra expat til danskere, der taler engelsk 

til hende 

VIDEO: Kendte tosprogede fortæller om mærkelige udtryk på 

dansk, dr.dk, (03:33) 

Interviews med kendte danskere, der fortæller om udtryk, de 

ikke forstår, fx ”nye boller på suppen”. 

Mit hjemland: Ordklasseskift fra 

substantiv til adjektiv,  

s. 30 

LÆSETEKST: ”Den eneste ulempe ved Danmark er at det 

sociale er så dårligt”. Djøfbladet  

Hollandske Iris fortæller om sit arbejdsliv i Danmark,  

LÆSETEKST: Kontrol er godt, men tillid er bedre 

POV International 

Om at Danmark er verdens mindst korrupte land 

Politik & samfund: Klassiker: 

verber – at tro / at synes,  

s. 31  

LÆSETEKST: Jeg deler ikke drømmen om fast arbejde, 

kronik i Information. 

Om en mand, der har valgt arbejdsmarkedet aktivt fra.  

VIDEO: Her er loven som kan fratage dine basale rettigheder, 

DR Nyheder, (05:37) 

Om ændringen af epidemiloven i forbindelse ved COVID-19  

Økonomi & skat:  

Verber – førnutid, s. 32 

LÆSETEKST: Højere skat for de rigeste skal betale 

regningen for coronakrisen, Finans 

VIDEO: Hvor går grænsen mellem sort arbejde og 

vennetjenester? DR Nyheder, (02:19) 

En ekspert spørges til råds om sort arbejde 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/forsker-den-stoerste-forhindring-ligestilling-er-ulige-loen
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/forsker-den-stoerste-forhindring-ligestilling-er-ulige-loen
https://www.youtube.com/watch?v=mDxWxFwIUU8&t=52s
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/gronne-forretningspotentialer/cirkular-okonomi/om-cirkular-okonomi/
https://www.youtube.com/watch?v=1ZGnja2tOgc
https://samvirke.dk/artikler/hudsult-er-du-blevet-roert-i-dag
https://www.youtube.com/watch?v=WLeKROTAGRo
https://www.youtube.com/watch?v=WLeKROTAGRo
https://fcherning.dk/bliv-frivillig/frivillige-ildsjaele/2-generelt/42-interview-med-jens-kristian-pedersen
https://fcherning.dk/bliv-frivillig/frivillige-ildsjaele/2-generelt/42-interview-med-jens-kristian-pedersen
https://www.tv2nord.dk/coronavirus/unge-hjaelper-med-indkoebene-patrick-handler-ind-saa-udsatte-slipper-smitterisiko
https://www.dr.dk/nyheder/indland/voldsmaend-straffes-haardere-men-virker-de-strengere-straffe
https://www.dr.dk/nyheder/indland/voldsmaend-straffes-haardere-men-virker-de-strengere-straffe
https://www.youtube.com/watch?v=uLYx6bYUIHQ&t=16s
https://www.berlingske.dk/det-sunde-liv/det-store-maddilemma-du-kan-ikke-faa-foedevarer-der-er-baade-oekologiske-dyrevenlige-og
https://www.berlingske.dk/det-sunde-liv/det-store-maddilemma-du-kan-ikke-faa-foedevarer-der-er-baade-oekologiske-dyrevenlige-og
https://www.youtube.com/watch?v=URFGhXi-PCM
https://pov.international/talk-danish-to-me-please/
https://www.dr.dk/ligetil/video-tosprogede-fortaeller-om-maerkelige-udtryk-paa-dansk
https://www.dr.dk/ligetil/video-tosprogede-fortaeller-om-maerkelige-udtryk-paa-dansk
https://www.djoefbladet.dk/artikler/2020/5/det-er-fint-at-arbejde-i-danmark-men-det-sociale--er-et-enormt-problem.aspx
https://www.djoefbladet.dk/artikler/2020/5/det-er-fint-at-arbejde-i-danmark-men-det-sociale--er-et-enormt-problem.aspx
https://pov.international/95441-2
https://www.information.dk/debat/2015/06/deler-droemmen-fast-arbejde
https://www.information.dk/debat/2015/06/deler-droemmen-fast-arbejde
https://www.youtube.com/watch?v=t4we-h1vRmQ
https://finans.dk/debat/ECE12278420/dansk-rigmand-hoejere-skat-for-de-rigeste-skal-betale-regningen-for-coronakrisen/?ctxref=ext
https://finans.dk/debat/ECE12278420/dansk-rigmand-hoejere-skat-for-de-rigeste-skal-betale-regningen-for-coronakrisen/?ctxref=ext
https://www.youtube.com/watch?v=wRl5JJvR4rM
https://www.youtube.com/watch?v=wRl5JJvR4rM
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Dansk-iransk rigmand om, at de bredeste skuldre skal 

bære mest i en krisetid 

 


