
5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, 
rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan 
gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter 
behov. Den tilhørende hjemmeside www.5emner.dk 
er gratis og tænkt som et supplement til lærebogen. 
På hjemmesiden ligger de indtalte diktater og 
læsetekster foruden ekstra øvelser, som knytter sig 
til materialets grammatiske fokuspunkter. 

Materialet henvender sig til kursister på sprogskoler 
el.lign. fra Danskuddannelse 2: modul 2-3-4 til 
Danskuddannelse 3: slut modul 1 og modul 2.

Tidspres, løbende optag, modultest, projekter og 
romanlæsninger gør hverdagen som underviser til 
et kapløb med tiden. Det kan være svært at integrere 
modultestsystemets faglige og opgavetekniske 
krav i den daglige undervisning, og derfor bliver 
projektarbejdet med emnerne noget, der ofte skal 
overstås i en fart. 

Det forsøger dette materiale at afhjælpe. Med 
udgangspunkt i ministeriets emnekrav til 
uddannelse, arbejde og medborgerskab kommer 
kursisten rundt om emnerne på en grundig og 
samtidig testrelevant måde.

Materialets pædagogiske tilgang er synlig gennem 
de mange genkendelige og gennemarbejdede 
opgavetyper.

Hvert kapitel tager udgangspunkt i en mindre 
historie, som bredes ud i de efterfølgende opgaver. 
Langt hovedparten af opgaverne skal løses i grupper 
eller parvis. Men materialet egner sig også til 
individuelt arbejde. 

Alle kapitler indledes med forskellige 
førlæsningsopgaver til den tekst, der skal læses. 
Teksten introducerer det nye ordforråd, der 
skal arbejdes med i de tilknyttede læse- skrive- 
og mundtlighedsopgaver. Kursisterne kan få 
historierne læst op af læreren i klassen og/eller 
individuelt lytte til historierne på hjemmesiden. 

Materialet forklarer desuden grammatiske 
fokuspunkter på en let og overskuelig måde. 

Kursisterne har mulighed for at afprøve den 
indlærte grammatik gennem lærebogens opgaver  
og hjemmesidens supplerende opgaver. 

Materialets 5 diktater er dictoglossdiktater, som 
inddrager kommunikative færdigheder, idet kur- 
sisterne i par eller mindre grupper skal producere 
den tekst, læreren læser op - eller som de på egen 
hånd får læst op fra hjemmesiden. Det anbefales, at 
teksten læses op 3 gange: 1. gang skal kursisterne 
kun lytte til historien og prøve at forstå så meget 
som muligt. 2. gang skal de skrive stikord, og 3. 
gang skal de tjekke deres stikord og evt. tilføje flere. 
Herefter rekonstrueres teksten. Det er vigtigt at 
huske kursisterne på, at opgaven ikke er en diktat. 
Processens mål er den personlige gengivelse af 
teksten.

Sidst i hvert kapitel har kursisterne mulighed for 
at skrive et resumé af historien. Opgaven skal give 
mulighed for at genopfriske historien, ordforrådet 
og på den måde forankre det indlærte. 

Kursisternes egne emnehistorier fremlægges i 
klassen i form af små 3-minutters individuelle 
mundtlige fremlæggelser. 

Opgaverne i materialet matcher de officielle 
modultestopgaver, således at kursisterne bliver 
fortrolige med modultestopgavernes forskellige 
typer.

Materialet har ingen indlagt progression mellem de 
5 kapitler. Man kan shoppe rundt i de forskellige 
kapitler alt efter behov.
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John og Maja blev gift for snart 20 år siden. Det var et smukt bryllup. 
Der kom mange gæster fra Jylland og fra Australien selvfølgelig. 
De blev gift i en lille kirke syd for Aalborg. Der kom ca. 130 gæster. 
De holdt en stor fest, og alle var glade. John var glad over at se sin 
australske familie igen. Og Maja var glad for at blive gift i sin hjemby.

John er bygningsingeniør. Han arbejder fra 6 om morgenen til 8 om 
aftenen. Det er mange timer. Han er træt af sit job og af sin chef.  
Han synes, chefen er en idiot. John vil gerne have fri nogle gange, så 
han kan besøge sin familie i Australien. Men chefen giver ham aldrig 
fri. Øv!

John besøgte sidste gang sin familie for 3 år siden. Det var meget 
hyggeligt. Det var dejligt at tale engelsk hele tiden. Men det var 
også svært. En aften sad de ved middagsbordet, og John fortalte 
en historie. Alle begyndte at grine og le. John syntes ikke, historien 
var sjov. Men hans familie syntes, det var sjovt, fordi han fortalte 
historien på dansk. Og ingen forstod, hvad han sagde. Det er nogle 
gange svært at være tosproget. Man kan ikke huske, om man taler 
dansk eller et andet sprog.
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Susanne rejste rundt i Australien i ca. 6 måneder. Det var sjovt og 
interessant. Hun mødte mange spændende mennesker på turen.  
En dag mødte hun en anden dansk pige i toget på vej til stranden. 
Hun hed Lone. Hun kom også fra Jylland. De snakkede godt sammen 
og grinede meget.

Det var rart at tale dansk. Susanne havde talt engelsk hele tiden. 
Hun var lidt træt af det nu. Hun ringede selvfølgelig til sin familie en 
gang imellem. Susanne og Lone snakkede om deres rejse og alle de 
nye ting, de havde set i Australien. Det var helt vildt spændende.

En dag sad de i en bus på vej til en lille by. Der kom to unge mænd 
op i bussen, en lyshåret og en med meget kort mørkt hår. Susanne 
syntes, de så søde ud. Det syntes Lone også. Så begyndte de at tale 
om de to unge mænd. De kunne alligevel ikke forstå dansk. Susanne 
sagde ”Jeg kunne godt tænke mig at kysse den lyshårede”. Lone 
sagde ”Jeg synes, ham med det korte hår er pænest”. De to unge 
mænd rejste sig og kom hen til Lone og Susanne. Ham med det korte 
hår sagde på dansk ”Vi synes også, I er søde. Men vi har kærester 
hjemme i Danmark”. Pludselig var det ikke så sjovt længere.
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Sune går i 3. g. Om mindre end et år er han færdig med gymnasiet. 
Så skal han vælge en uddannelse. Han har tænkt meget over det og 
snakket med sine venner om de mange muligheder. Hans bedste ven 
Lars har besluttet sig for at læse medicin. Det gider Sune ikke. Hans 
moster Lise er læge. Hans fætter Ben er læge. Så der er læger nok i 
familien.

Han kan godt lide matematik og teknologi ligesom sin far. Men han 
har ikke fået så gode karakterer i matematik. Han vil gerne arbejde 
med computere. Det synes han, er spændende. Han har brugt meget 
tid på at bygge computere. Han kan også godt lide at tage billeder 
og lave hjemmesider. Måske skulle han vælge en it-uddannelse. Men 
hans computer er 3 år gammel. Det går ikke. En ny computer koster 
ca. 10.000 kroner. Og han har ingen penge.

Sune går ind i computerbutikken i nærheden. Han vil gerne høre, om 
man kan købe en computer nu og betale senere. Sune venter på, at 
det bliver hans tur. Der står en mand og forklarer, at hans computer 
ikke virker. Ekspedienten kan ikke hjælpe manden. Men det kan 
Sune. Sune forklarer manden, hvad han skal gøre. Manden tror, 
Sune arbejder der og takker for den gode service. 10 minutter senere 
har Sune fået arbejde i computerbutikken. Nu får han både en masse 
nye computere og penge. Livet er skønt.
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John har lige sendt sin sidste ansøgning. Nu venter han kun på 
svaret. Det har taget ham mange dage at skrive alle ansøgninger. 
Han har hørt, at man kun skal vente et par dage på at få svar. Han 
kan næsten ikke vente. John hader at vente. Han er ikke særlig 
tålmodig.

Et par uger senere kommer det første svar. Han forstår slet ikke, 
hvordan det kunne tage så lang tid. Normalt tager det ikke så lang 
tid. Han tager brevet og kigger på det. Postkontoret har skrevet noget 
på brevet. Der står noget med rød skrift. Der står ”UKENDT”. John 
synes, det er lidt mærkeligt.

Så forstår han. Firmaet har skrevet hans adresse forkert. De har 
sendt brevet til den forkerte adresse. Brevet blev sendt til en forkert 
person. Og han eller hun har sendt brevet tilbage til firmaet. 

John skynder sig at åbne brevet. Han er indkaldt til samtale.  
Det lyder rigtig godt. John bliver glad. Men der er et eller andet galt.  
Han kigger på datoen. Der står den 3. september. Det er i dag.  
Han skal til samtale i dag. Om et par timer.
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Nu er John og Maja flyttet. De mangler bare at pakke flyttekasserne 
ud. Der står 50 flyttekasser spredt ud over det hele. Maja bad 
flyttemændene om at sætte dem allesammen i stuen. Men det gjorde 
de ikke. Nu er der kasser overalt. Det er Maja sur over.

John og Maja begynder at pakke ud og sætte tingene på plads.  
Det tager tid. Ved 6-tiden er de meget sultne. Der skal laves 
aftensmad. Maja pakker køkketingene ud. Hun skal bruge en pande 
og et par tallerkner. Og så skal de åbne en god flaske vin for at fejre, 
at de er flyttet ind i deres nye bolig. 

John prøver at finde den dyre italienske rødvin, som de fik til deres 
bryllup. Men han kan ikke finde den. Han var sikker på, den var i 
kassen med køkkentingene. Han har selv lagt den derned. John er 
ikke i tvivl. Den er blevet stjålet. Hvem mon har stjålet den? Maja 
er sikker på, at det var flyttemændene. Hun synes, de var meget 
mærkelige.
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