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Om Dansk start
Systemet består af en grundbog, en lyd-cd og denne 

lærervejledning.

Dansk start start er inddelt i seks lektioner med hver sit 

tema, dertil kommer en introlektion, en repetitionslek-

tion og en test.  

Cd’en indeholder oplæsning af indledningstekster, 

strukturer, udtalefokus og lytteforståelse.

Den pædagogiske tanke

Ideen til materialet har vi fået gennem vores under-

visning på DTU, hvor vi har undervist studerende med 

gode engelskkundskaber, som de hurtigt opdager, at 

de kan anvende i deres danskindlæring.

Kursisterne er kendetegnet ved, at de kommer til Dan-

mark med uddannelse og job i baghånden og med en 

hel masse spørgsmål om Danmark – om sproget, kul-

turen og samfundsforholdene. 

Med den kursistprofil i tankerne har vi lavet et begyn-

dermateriale med en stejl progression.

Brugen af engelsk

Idet materialets målgruppe er højtuddannede med 

gode engelskkundskaber, har vi i udarbejdelsen af tek-

sterne og i ordforrådsarbejdet lagt vægt på transferbe-

grebet.

Vi har fokus på og bruger ord og udtryk, der umiddel-

bart kan oversættes. Materialets bruger skal være ind-

stillet på at anvende engelsk både i arbejdet med tek-

sterne, indholdsbearbejdelsen og introduktion til 

opgaverne.

Det skal ikke forstås sådan, at al undervisning skal fore-

gå på engelsk, men at man skal have en klar skelnen 

mellem, hvornår man bruger engelsk, og hvornår man 

bruger dansk. I introduktionen opfordres undervise-

ren til at anvende engelsk til at få danske termer kaldt 

frem hurtigere, og disse fremkaldte danske termer skal 

derefter anvendes.

Kursisterne skal efterfølgende opfordres til at bruge 

de danske termer. Vores pædagogiske baggrund for at 

vælge denne metode er den opfattelse, at man i tileg-

nelsen af et nyt andet fremmedsprog skal støtte sig til 

de fremmedsprog, man i forvejen kender.

Temaerne

Dansk start er bygget over 6 temaer, som vi oplever, 

optager kursisterne, når de kommer til Danmark som 

højtuddannede eller under uddannelse.

Materialets temaer er: Præsentation, Uddannelse, Fami-

lie, Nærmiljø, Bolig og Arbejde og sygemelding.

Hvert tema er bygget op, så det tager afsæt i kursi-

stens egen hverdag med fokus på at kunne tale om 

sig selv, og det udbygges med en informationstekst, 

der har til formål at informere bredere om temaet i en 

dansk kontekst. 

Temaerne lægger sig op ad ministeriets krav om 

emner på DU3 modul 1 og er som sådan også ind-

tænkt i modultestsammenhæng, hvor de hver især kan 

opgives som emne.

Brugen af Dansk start
Talesprog

I målet for DU3 modul 1 begrænser den frie tale sig til 

målet om at kunne anvende ukomplicerede udtryk og 

sætninger til at beskrive det nære, samt meget almin-

delige hverdagsemner. Interaktionen implicerer en 

samtalepartner, der taler langsomt og omformulerer 

om nødvendigt. Desuden skal man kunne produce-

re spørgsmål og svar om de meget almindelige hver-

dagsemner.

Dansk start har derfor fokus på, at kursisterne skal kun-

ne tale i korte strukturer eller ytringer, og at de skal 

kunne stille spørgsmål. Der arbejdes med et relativt 

stort ordforråd, men hvor det skal anvendes i mundtlig 

produktion, gives der strukturer til støtte. 

Udtale

Der er i Dansk start lagt væk på, at kursisterne ideelt 

set opnår en tilnærmelse til indfødt dansk udtale.

Dette er forsøgt opnået ved især to tilgange til udta-

le: reproduktion af strukturer, der er konstrueret efter 

rytme, så prosodien er i fokus, og derefter fokus på 

enkeltlyde, vokaler og konsonanter. I overensstemmel-

se med den såkaldte top-down tilgang arbejdes der 

således fra prosodien i de lange sætninger i teksterne 

til prosodien i kortere sætninger i strukturerne og til 

enkeltlyde i udtalefokus. 
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Lytteforståelse

I interaktionen er målet for DU3 modul 1 at kunne 

genkende meget elementære udtryk og velkendte ord 

i den nære kontekst om de almindelige hverdagsem-

ner. Lytteopgaverne er af den grund indtalt lidt lang-

sommere og tydeligere end normalt talt dansk. Opga-

verne til lytteforståelsen træner dels den globale, dels 

den lokale lytning og er konstrueret, så de så vidt 

muligt ikke samtidig er en læseøvelse, men har det ful-

de fokus på lytningen.

I lytteopgaverne er taletempoet måske lavere end 

i normal tale, men de vil dog indeholde nogle tale-

sprogstræk, som vi har fravalgt i strukturerne, som 

nævnt ovenfor. For selvom vi ikke mener, at kursister-

ne på dette niveau skal kunne reproducere talesprog-

stræk, som fx tøvefænomener, er det vigtigt, at de 

receptivt bliver øvet i at lytte til dem og forstå sam-

menhængen eller informationen i ytringen.

Hver lytteopgave er desuden konstrueret, så den ind-

holdsmæssigt kan bruges til efterbearbejdelse. Det 

kan være en telefonsamtale, en e-mail eller en syge-

melding, der har været i fokus i lektionen, og som kan 

bruges pragmatisk til en samtale om form og indhold.

Læsning

Materialet har to typer tekster, nemlig en tekst i begyn-

delsen af hver lektion og en informationstekst til sidst 

i hver lektion.

Den første tekst er en tekst, som introducerer lektio-

nens ordforråd. Teksten kan høres på lyd-cd’en og kan 

bruges til højtlæsning, idet tryk og stød er markeret i 

teksten. Højtlæsningen skal give kursisterne et indtryk 

af den danske prosodi i længere tekster.

Men teksterne introducerer også lektionens ordforråd, 

og læreren skal opfordre kursisterne til at læse teksten 

med brug af ordbogen. Man kan også bruge teksterne 

til at få en snak om, hvilke ord der ligner hinanden på 

engelsk eller andre sprog og dansk.

Teksten kan selvfølgelig også anvendes til et gramma-

tisk fokus, hvor man kan se på for eksempel verberne 

eller syntaksen i sætningerne. I teksternes syntaks har 

vi forsøgt at bryde s-v-a-strukturerne for hurtigt at få 

fokus på inversionsprincippet.

Teksterne i begyndelsen af hver lektion er også skrevet 

med tryk og stød. Det er tanken, at kursisterne skal lyt-

te til dem, før de læser dem, for på den måde at høre 

den danske tone i længere sætninger, og teksterne 

skal bruges til oplæsning for derigennem at få rytmen 

i længere sætninger. Endelig kan teksterne bruges til 

at tale om regler for tryk, reduktion og assimilation.

Strukturerne er konstrueret efter to principper: rytme 

og reproduktion. Det er strukturerne, der skal danne 

basis for det, som kursisterne skal bruge i daglig tale. 

Det er derfor strengt nødvendigt, at udtalen bliver så 

tæt på den indfødte danskers som muligt. Strukturer-

ne er konstrueret, så rytmen skal gøre det nemme-

re for kursisterne at følge melodien. Der er derfor hel-

ler ikke brugt småord, som skal vise fx tøvefænomener 

i det omfang, vi normalt bruger i talesprog, da de for-

styrrer den rytme, som er vigtig i startfasen.

For at sikre, at rytmen bliver indlært og automatiseret, 

er det tænkt, at strukturerne skal øves og repeteres, til 

de kan reproduceres næsten udenad.

Udtalefokus er tænkt ud fra den induktive metode og 

bruges efterfølgende til at få kursisterne til at reflekte-

re over udtale på dansk og til at tale om udtaleregler. 

Udtalefokus er små udvalgte strukturer, udtryk og tale-

handlinger, der danner basis for kursisternes mere frie 

kommunikation. 

Tryk er markeret med fed og markerer både tryk og 

reduktion for at vise, at et ord med flere stavelser udta-

les med én stavelse – fx 'henne. På den måde vises 

udtalen og på den måde tilstræbes, at kursisterne 

fra starten ikke tillægger sig en ”skriftlig” udtale. Det-

te giver også kursisterne en bedre tilgang til at for-

stå dansk, da kursisterne på den måde opøves i ikke at 

udtale og lytte lige meget efter alle stavelser, men kun 

efter de trykstærke og indholdstunge.

Rytme kan som introduktion markeres med armen, 

som viseren i en metronom. 

Stød er markeret i strukturerne, da stød er en del af 

udtalen på dansk. Stød er betydningsbærende, og vi 

mener, det er væsentligt, at dette inddrages som en 

del af udtalearbejdet.
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Materialet arbejder specielt med spørgestrukturer, 

da et af målene for DU3 modul 1 er, at kursisterne er 

i stand til at formulere spørgsmål. Derfor har vi også 

fokus lagt på forståelsen af hv-ordene, som repeteres 

ofte gennem lektionerne.

Grammatik

Vi introducerer nogle af de basale grammatiske ele-

menter på dansk med hovedvægten lagt på syntaks 

og verbernes form og anvendelse.

I syntaksen arbejder vi specielt med forholdet mellem 

forfeltet og verbalet, da det er afgørende, at inversi-

onsprincippet indarbejdes i begyndelsen af tilegnel-

sen. Det er derfor også vigtigt, at fokus er rettet mod 

inversion i den friere tale. Materialet arbejder med for-

feltet og hovedsætningsstrukturen ud fra sætnings-

skemaet, der er placeret i appendiks.

Materialet introducerer også de mest anvendte hoved- 

og ledsætningskonjunktioner samt begreberne frie 

adverbier og centraladverbier.

Angående verberne arbejder materialet både med 

dannelsen af verberne og brugen af dem. Det er afgø-

rende, at nutids-r automatiseres fra begyndelsen, 

men det er også vigtigt at have fokus på de forskelli-

ge datidsformer ved frekvente verber samt dannelsen 

af førnutid. Yderligere kan man også allerede på dette 

tidlige tidspunkt i indlæringen have fokus på, hvordan 

man anvender de forskellige tider.

Materialet introducerer også tidligt modalverberne og 

betydningen af dem. Det har vi valgt for at undgå en 

fra begyndelsen forkert brug af modalverberne, og 

fordi brugen af modalverber betyder meget for kursi-

sternes mulighed for at komme i høflig kontakt med 

danskerne. I dannelsen af modalverbernes tider er en 

hyppig fejl, at den efterfølgende infinitiv får tilføjet et 

nutids-r, hvilket vi vil modarbejde ved at introducere 

brugen af modalverberne tidligt.

Brugen af pronomen har fokus på pronomen som sub-

jekt og ikke-subjekt. Særligt vil vi rette opmærksomhe-

den mod de possessive pronomener, idet vi mener, at 

det er vigtigt at få særligt hans/hendes på plads i for-

hold til han/hun på DU3 modul 1. Materialet introdu-

cerer også i kort form de refleksive pronomener.

I hver lektions sidste del er informationsteksten place-

ret. Informationsteksten skal i modsætning til teksten 

i begyndelsen af lektionen ikke bruges til højtlæsning, 

men er en læs-og-forstå-tekst, hvor kursisterne skal 

trænes i at søge efter specifikke oplysninger. Denne 

tekst har til formål dels at skærpe kursisternes nysger-

righed angående danske forhold og levemåder, dels at 

træne dem i at læse tekster ud fra et særligt fokus. Det 

betyder naturligvis, at kursisterne ikke i informations-

teksten behøver at forstå det hele, men de skal forstå 

de spørgsmål, der stilles til teksten og være i stand til 

at finde svaret i teksten. Da informationsteksterne ikke 

er tænkt som højtlæsningstekster, skal kursisterne ikke 

være i stand til at udtale informationsteksternes noget 

sværere ordforråd.

Samtalen om informationsteksternes indhold må ger-

ne foregå delvis på engelsk, da informationsteksterne 

er tænkt netop som det – information. Læreren kan så 

oversætte nogle centrale begreber til dansk.

Ordforråd

En af intentionerne med Dansk start er at opgrade-

re ordforrådet, idet vi mener, at vi med anvendelse af 

blandt andet transfer kan nå længere med ordforrå-

det allerede på DU3 modul 1. Som beskrevet har sær-

ligt informationsteksterne i hver lektion et i forhold til 

modulet vanskeligere ordforråd. Her er det vigtigt at 

gøre kursisterne opmærksomme på, at afkodningen af 

ordforrådet kan foregå dels ved kontekstlæsning, hvor 

ordene forsøges forstået ud fra konteksten, dels ved 

ordbogsopslag. Det er altså afgørende, at kursisterne 

har ordbogen med sig fra begyndelsen på DU3 modul 

1, hvor ordindsamling er centralt for overhovedet at 

begynde at sige noget på dansk.

Materialet lægger så op til, at der arbejdes med ordfor-

rådet i forskellige sammenhænge. Det er som bekendt 

en vigtig faktor ved ordforrådsindlæring, at der arbej-

des med ordforrådet på forskellige måder og i forskel-

lige situationer og sammenhænge. 

Ved indlæring af ordforrådet har vi i startfasen fokus 

på, at ordet forstås, og derfor er det i orden at forklare 

ordets betydning på engelsk, hvorefter man arbejder 

med ordet på dansk.
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Den varme stol

Den varme stol kan bruges til at øve for eksempel lek-

tionernes temaer, hvor en kursist sætter sig på lære-

rens plads og eventuelt præsenterer et tema kort, 

hvorefter holdet stiller spørgsmål til kursisten. Det 

kunne for eksempel være ”præsentation af mig selv”, 

hvortil holdet har forberedt nogle spørgsmål eller 

måske stiller spørgsmålene mere spontant.

Den varme stol kan anvendes til at få fokus på spørge-

strukturer samt give kolorit og spænding i undervis-

ningen.

I forbindelse med den varme stol er det også vigtigt at 

få fokus på, om kursisten forstår de spørgsmål, h/n får 

stillet, og på den anden side om spørgeren forstår det 

svar, der gives.

Præsentation af frilæsningsbog

I lærervejledningen (s. 18) findes et skema til præsen-

tation af frilæsningsbogen.

Vi foreslår, at man specielt arbejder med præsentation 

af bogen på et minut, ved at læreren tager tid, mens 

kursisterne præsenterer bogen for hinanden. På den 

måde kan kursisterne få et indtryk af, hvad de kan nå 

at fortælle på det ene minut.

Derudover kan Den varme stol bruges til præsentation 

og samtale om bogen.

Repetition

Repetitionsafsnittet (se s. 19 her i lærervejledningen) 

har til formål at repetere ordforrådet og strukturerne, 

der er blevet gennemgået og arbejdet med i lektion 

1-3. Som nævnt under gennemgangen af ordforråd er 

det væsentlige ved indlæringen og automatiseringen 

af ordforrådet, at ordforrådet repeteres jævnligt.

Repetitionen laves efter lektion 3.

Test

Testen har til formål at give en samlet vurdering af 

kursisternes niveau, både skriftligt og mundtligt ved 

materialets afslutning. Testen laves efter lektion 6.

Adjektiverne vises hovedsageligt i foranstillede eksem-

pler i grundform, t-form og e-form. Vi arbejder også 

med at automatisere e-formen i visse sammenhænge 

blandt andet efter pronomener.

I lektion 3 ”Familie” introducerer vi substantiverne i 

deres fire former systematisk, og vi har specielt fokus 

på, hvor substantiverne adskiller sig fra hinanden i fler-

talsformerne. For at skærpe opmærksomheden på de 

forskellige former har vi opdelt substantiverne i fire 

forskellige kategorier.

Skrivning

Dansk start har fokus på skrivning fra begyndelsen, 

idet vi mener, at skrivningen understøtter talespro-

get og tidligt skærper kursisternes opmærksomhed på 

det særlige orto-fonetiske forhold på dansk. Forholdet 

mellem stavning og lyd arbejder vi yderligere med i 

diktater, som introduceres allerede i lektion 1, hvor kur-

sisterne som hjemmearbejde skal læse en tekst, som 

så er diktat næste gang. I diktaten er det selvfølgelig 

vigtigt at kunne omsætte lyd til ortografi, og her er der 

mulighed for at arbejde mere med kombinationen af 

udtale, lyd og ortografi.

De frie skriftlige opgaver i materialet har blandt andet 

til formål at repetere ordforrådet, så kursisterne får 

mulighed for at arbejde med ord og udtryk fra lek-

tionen. Det skriftlige arbejde er anlagt sådan, at alle 

naturligvis får stillet den samme opgave, men hvor 

målet kan være forskelligt. Kursisterne med det stør-

re sproglige overskud har mulighed for at eksperimen-

tere lidt mere, og på den måde måske nå længere, end 

kursisterne med det mindre sproglige overskud. Kur-

sisterne opfordres også allerede fra begyndelsen til at 

bruge ordbogen til at eksperimentere.

Fra lektion 4 introduceres e-mailen. Det er nødvendigt 

at introducere genren og tale om de forskellige måder 

at indlede og afslutte e-mailen på. E-mailen er også 

indlagt som en del af materialets test.
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Lektion 1

Lektionen har temaet præsentation, og målet er, at kur-

sisterne bliver i stand til at lave en basal præsentati-

on af sig selv og deres land, samt får informationer om 

Danmark.

Tekst om Peter
Teksten læses som hjemmearbejde, hvor kursister-

ne har lyttet til teksten på lyd-cd’en og selv læst højt 

hjemme. Teksten er også læst hjemme med henblik 

på at forstå indholdet. Kursisterne skal gøres opmærk-

somme på, at ordbogsopslag er nødvendige.

I klassen afklares forståelsesvanskeligheder.

Læreren læser eventuelt først teksten i sin helhed, 

hvorefter teksten læses en sætning ad gangen med 

efterfølgende korlæsning af holdet. Kursisterne kan 

så træne teksten igen ved at læse den to og to, mens 

læreren går rundt og lytter med og afklarer udtale – 

eller forståelsesvanskeligheder af mere individuel art. 

Endelig læses teksten højt af udvalgte kursister. Vi fore-

slår, at rettearbejdet af højtlæsningen sker, efter kur-

sisterne er færdige med at læse højt, med mindre der 

optræder forstyrrende fejl. Dette foreslår vi, fordi læs-

ningen ikke skal afbrydes, og fordi prosodien skal 

opretholdes.

Man kan i teksten blandt andet se på forskellen mel-

lem nutid og fremtid, hvor man fx kan henlede 

opmærksomheden på ”vil gerne”.

Strukturer
Strukturerne høres på cd’en i deres helhed, så man får 

en fornemmelse af, at strukturerne hører sammen i en 

sammenhængende tekst. Derefter læser læreren en 

sætning ad gangen i dialog 1, hvorefter holdet korlæ-

ser. Derefter køres en runde i klassen, hvor hver kursist 

læser en sætning højt. Denne runde kan gentages alt 

efter, hvor mange gange holdet har brug for det med 

henblik på at opnå en korrekt prosodi. Efter denne 

Om de enkelte lektioner
Introlektion

Introlektionen (s. 16 her i lærervejledningen) er en 

igangsætter, hvor kursisterne får de første strukturer 

og det første ordforråd på dansk. Dette udgør ligele-

des en sproglig base til teksten i lektion 1.

Læreren kan vælge at uddele papiret til introlektionen 

her fra lærervejledningen (s. 16) med det samme eller 

starte mundtligt med en rundgang:

Læreren starter med sig selv:  

Jeg hedder xxx. Hvad hedder du?  

Alle kursister spørges, og ét efter ét skrives navnene 

op på tavlen i et skema som nedenstående. 

Derefter gøres det samme med land:  

Jeg kommer fra Danmark. Hvad med dig?

Alternativt kan arket deles ud, så kursisterne kan følge 

med og skrive noter på deres ark.

Læreren spørger, og skemaet fyldes ud efterhånden, 

indtil alle kursisternes data står på tavlen.

Kursisterne interviewer derefter hinanden.

Pronomenerne han og hun introduceres, så kursister-

ne kan repetere ved at fortælle om hinanden.

Arbejd med udtalen i forbindelse med spørgsmål og 

svar, og præsenter vokaler og enkeltlyde, jf. appendiks 

s. 60-61.

Gennemgå og øv også alfabetet og tallene. Brug 

appendiks s. 61 og 62.

I forbindelse med denne introlektion får kursisterne 

således en introduktion til vokaler og enkeltlyde på 

dansk, til alfabetet og tallene.

Skriv svarene på tavlen i et skema: 

Navn land nationalitet sprog hvad laver du i DK?
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Hjemmearbejde 2
Kursisterne skal for første gang skrive en fri produkti-

on på dansk. Her skal kursisterne gøres opmærksom-

me på, at de kan hente inspiration fra teksten til at skri-

ve om sig selv. Igen understreger vi vigtigheden af at 

gøre kursisterne opmærksomme på brugen af ord-

bog fra starten. Kursisterne afleverer næste møde-

gang opgaven til læreren, der retter opgaven og giver 

respons med fokus på brugen af ordforråd. 

Opgave 3
Indsættelsesøvelsen træner specielt verber i nutid og 

infinitiv samt pronomener som subjekt og præpositi-

oner i faste udtryk. Opgaven kan laves som pararbejde 

eller gives som hjemmearbejde. Når opgaven er rettet, 

gives den for som diktat til næste mødegang.

Grammatik 1
Build-up-øvelsen har fokus på hovedsætningsstruktu-

ren og inversion. Man kan med fordel gennemgå sæt-

ningsskemaet i appendiks eller i hvert fald henlede 

kursisternes opmærksomhed på sætningsskemaet, før 

de laver opgaven.

Grammatik 2
Opgaven arbejder med pronomen som subjekt, som 

ikke-subjekt og possessivt pronomen. Igen skal kursi-

sterne gøres opmærksomme på pronomenoversigten 

i appendiks.

Grammatik 3
Opgaven indledes med en gennemgang af modal-

verberne og deres betydning. Kursisterne skal gøres 

opmærksomme på, at alle modalverberne ikke kan 

kombineres med alle infinitiverne. 

Opgaven lægger også op til fokus på forskellen mel-

lem infinitiv og nutid.

Opgaven med at finde verber kan her i begyndelsen 

laves som pararbejde eller gives som hjemmearbejde.

Informationsteksten
Kursisterne skal gøres opmærksomme på, at de ikke 

skal forstå alt i teksten, men at spørgsmålene skal for-

stås, og at svaret skal findes i teksten. Kursisterne skal 

også informeres om, at der skal svares kort på spørgs-

målene.

Teksten indeholder mange tal, så man kan med fordel 

repetere tallene igen i forbindelse med opgaven.

rundgang læser kursisterne teksten to og to, hvorefter 

man går videre til de næste dialoger.

Hjemmearbejdet bliver at øve strukturerne igen, og 

kursisterne spiller dialogen ved næste mødegang som 

et bundet rollespil.

Udtalefokus
Udtalefokus 1 handler om vokalen e, hvor kursisterne 

skal have fokus på hvilken e-lyd, man hører i de enkel-

te eksempler. Læreren skal først gennemgå de muli-

ge e-lyde, der høres, hvorefter ordene og sætningerne 

høres på cd’en, eller læreren læser ordene og sætnin-

gerne højt to eller tre gange. Derefter kan kursister-

ne parvis tale om hvilken e-lyd, de hører i eksemplerne. 

Læreren kan i mellemtiden skrive ordene og sætnin-

gerne på tavlen, og efter endt pararbejde udvælges 

nogle kursister til at komme til tavlen og skrive hvilken 

e-lyd, man mener at have hørt. Kursisten ved tavlen 

skal herefter læse sætningen eller ordet, hvorefter hele 

holdet kan korlæse sætningen eller ordet.

Udtalefokus 2 handler i denne lektion om tryk, og det 

er vigtigt, at der introduceres grundigt til fænome-

net, så alle kursisterne er klar over, hvad trykket hand-

ler om. Sætningerne, som kursisterne skal sætte tryk 

i, høres på cd’en eller højtlæses af læreren to gange. 

Sætningerne kan skrives på tavlen, hvorefter en kur-

sist igen udvælges til at komme til tavlen, sætte tryk 

og højtlæse sætningen. Derefter kan hele klassen igen 

korlæse sætningen.

Opgave 1
Kursisterne kan sidde sammen to og to og tale om, 

hvad ordene og udtrykkene betyder ved hjælp af ord-

bogen. De skal så prøve at sætte ordet eller udtrykket 

ind i en sætning. Opgaven kan også bruges som hjem-

mearbejde.

Opgave 2
Ordene og udtrykkene i opgaven skal bruges som 

udgangspunkt til at tale om, hvad kursisterne hedder, 

taler, interesserer sig for osv.

Hjemmearbejde 1
Kursisterne skal ved hjælp af stikordene fra den oven-

stående opgave forberede at kunne fortælle kort om 

sig selv. Ved næste mødegang introduceres den varme 

stol, hvor kursisten placeres på lærerens plads og for-

tæller og får stillet spørgsmål som beskrevet på s. 5.
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og øver, og læreren går rundt og retter udtalen.  

Til sidst fremfører kursisterne parvis hver en dialog,  

så alle par har prøvet en lille dialog i sin helhed. 

Strukturerne er hjemmearbejde, og det gøres tydeligt 

for kursisterne, at det er en meget vigtig del af hjem-

mearbejdet at lytte til og øve disse strukturer, så de 

kan dem udenad næste gang.

Den næste mødegang fremfører kursisterne struktu-

rerne som et bundet rollespil. De må gerne have tek-

sten, men de må ikke læse højt. Hvis de har svært ved 

at løsrive sig fra teksten, kan dialogerne skrives på tav-

len i brudstykker, så de får ord, som igangsætter, men 

selv skal fylde resten på.

De kan også øve dialogerne ved at gå rundt mellem 

hinanden uden papirer, så de skal hjælpe hinanden 

med evt. huller.

Hvis en lektion strækker sig over 3 mødegange, vil 

det være hensigtsmæssigt at repetere dialogerne den 

tredje gang.

Udtalefokus 
Udtalefokus 1 handler om de runde bagtungevokaler. 

Introducer vokalerne ved at gennemgå dem på tav-

len og skriv evt. et par eksempler – ikke fra materialet. 

Lyt til cd’en 2-3 gange. Mind kursisterne om, at de kan 

bruge appendiks til at finde eksempler og regler. Kur-

sisterne sidder derefter sammen parvis og taler om, 

hvordan de mener, det udtales. Imens skriver læreren 

sætningerne på tavlen, og når kursisterne er færdige, 

kommer de skiftevis op og skriver deres forslag. Der 

rettes og tales evt. om reglen – fx at ’u’ i kort lyd ofte 

udtales [å] eller at kort ’o’ ofte bliver [ɔ]. Sætningerne 

gentages korrekt i kor. Til sidst kan man lade kursister-

ne finde flere eksempler i teksten eller andre eksemp-

ler, de kender.

Udtalefokus 2 handler om assimilation. Lyt til cd’en et 

par gange og gør som ved Udtalefokus 1.

Opgave 1
Kursisterne kan sidde sammen to og to og tale om, 

hvad ordene og udtrykkene betyder ved hjælp af ord-

bogen. De skal så prøve at sætte ordet eller udtrykket 

ind i en sætning. Opgaven kan også bruges som hjem-

mearbejde.

Fortæl om dit land
I denne opgave skal kursisterne udfylde de oplysnin-

ger, der passer på deres eget land. Her skal kursister-

ne altså være i stand til at fortælle om egne forhold, og 

der kan derfor være god mening i at øve udtale på de 

strukturer, der skal anvendes.

Lytteopgave
Lytteopgaven har fokus på global lytning. Den tjekker 

forståelsen af de mest basale præsentationsstrukturer 

fra lektionen.

Hjemmearbejde
Her får kursisterne mulighed for at udfolde sig frit alt 

efter formåen. Den endnu ikke sikre kursist kan støt-

te sig til de strukturer, der er i lektionen, og skal gøres 

opmærksom på, at det er i orden, hvorimod den sikre 

eller eksperimenterende kursist kan forsøge at gå lidt 

videre.

Lektion 2

Lektionen har temaet uddannelse, og målet er, at kur-

sisterne bliver i stand til at kunne tale i simple struktu-

rer om deres uddannelse og at tale i telefon med en, 

man kender godt. Desuden er der fokus på det danske 

uddannelsessystem.

Tekst om Peter og Jakob
Kursisterne har hørt og læst teksten hjemme. Start 

derfor med at spørge om der er ord, de stadig mang-

ler en forklaring på. Når forståelsen er på plads, læser 

læreren teksten højt, hvorefter kursisterne korlæser. 

Derefter læser kursisterne teksten to og to, mens lære-

ren går rundt og retter udtalen. Endelig læses teksten 

højt af udvalgte kursister. Vi foreslår, at rettearbejdet 

af højtlæsningen sker efter, at kursisterne er færdige 

med at læse højt, med mindre der optræder forstyr-

rende fejl. 

Repeter tallene og brug illustrationen til at introducere 

ordenstallene. Tal også om th. og tv. og i stuen. 

Strukturerne
Alle strukturerne høres på cd’en. Evt. forståelses-

spørgsmål afklares. Dialog 1 læses højt, og der korlæ-

ses. Derefter læser en kursist en sætning ad gangen til 

udtalen er nogenlunde på plads. Dette gentages med 

de næste dialoger. Derefter sidder kursisterne 2 og 2 
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Ekstra
Lav en adresse- og e-mailliste på holdet.

Listen findes til kopiering her i lærervejledningen s. 17.

Informationsteksten
Opgaven kan laves som hjemmearbejde eller i klassen.

Om arbejdet med teksten se i øvrigt s. 4 og lektion 1, 

s. 7. 

Fortæl om din uddannelse
Kursisterne skal afslutte sætningerne og på den måde 

lave en kort præsentation af deres uddannelse. Opga-

ven kan varieres for de enkelte kursister.

Spørgsmål til statistik
Dette er den første statistik, så man må sikre sig, at alle 

forstår de vigtigste udtryk: antal, flere end, lige mange. 

Desuden er det igen vigtigt at minde om, at her er tale 

om information og ikke dansk reproduktion. Her gives 

derfor nogle informationer og nye ord om det dan-

ske uddannelsessystem, men en eventuel videre sam-

tale om emnet eller ønsker om flere informationer, må 

nødvendigvis primært foregå på engelsk.

Hjemmearbejde
Som i lektion 1 er dette en slags repetition af lektion-

en, hvor den enkelte kursist får mulighed for at bru-

ge hele lektionen til at sætte en tekst sammen om sig 

selv. For nogle vil det være nok at sætte sætninger 

taget direkte fra lektionen sammen, for andre vil det 

være muligt at eksperimentere med sætningsopbyg-

ning og afprøve nye teser.

Lytteopgave
Lytteopgaven i denne lektion er et eksempel på en 

telefonsamtale med en, man kender godt. Samtidig 

træner den lytning efter informationer, som har været 

tema i lektionen, nemlig navn, telefonnummer og 

e-mail-adresse.

Når kursisterne inden har lavet en adresseliste, har de 

allerede trænet lytningen efter netop disse fakta. 

Brug evt. lytteopgaven til en snak om tøvefænomener 

på udtrykssiden og indledninger og afslutninger på 

indholdssiden.

Opgave 2
I denne indsætningsopgave præsenteres kursister-

ne for en boks med ord, da der her optræder flere ord-

klasser og muligheder. 

Opgaven kan laves som pararbejde eller som hjemme-

arbejde. Når opgaven er rettet, gives den for som dik-

tat til næste mødegang.

Opgave 3 
Opgaven kan laves i klassen eller som hjemmearbejde. 

Under alle omstændigheder er hjemmearbejdet at for-

berede at fortælle om sig selv ud fra stikord. Det er vig-

tigt, at de fra starten bliver opøvet i forskellen på hele 

sætninger i den skriftlige øvelse og stikordene til den 

mundtlige øvelse.

Opgave 4
Klokken gennemgås på tavlen, og der lægges vægt på 

at forklare de situationer, hvor klokken på dansk adskil-

ler sig fra internationale standarder.

Derefter læses de forskellige eksempler, og kursister-

ne gentager i kor. Til sidst kan evt. suppleres med nye 

eksempler på tavlen eller med et ur.

Grammatik 1
Præsenter de to forskellige måder at lave spørgsmål 

på. Evt. ved at lade kursisterne nævne forskellige for-

mer for spørgsmål. Lav derefter opgaven i klassen, eller 

giv den som hjemmearbejde. Mind kursisterne om, at 

spørgestrukturen kan ses i sætningsskemaet i appen-

diks.

Grammatik 2
Opgaven er hjemmearbejde, når spørgestrukturen er 

gennemgået i grammatik 1.

Grammatik 3 
Gennemgå de 3 verbegrupper, og hvad der adskiller 

dem fra hinanden. Lad derefter kursisterne finde dem i 

teksten og strukturerne. De kan evt. nøjes med at finde 

dem og skrive dem ind i den form, de finder, og så som 

hjemmearbejde bøje verbet i de andre former. Mind 

dem om verbelisten i appendiks.

Opgaven kan også være hjemmearbejde efter en kort 

introduktion.

Forskellen i brug af datid og førnutid er fokus i lek tion 

6.
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skal kursisterne gøres opmærksom på, at en ordbog er 

nødvendig. Opgaven foreslår vi derfor også som hjem-

mearbejde.

Opgave 3
Se gennemgang af indsættelsesøvelse i lektion 1 og 2.

Hjemmearbejde
Se gennemgang af diktat som hjemmearbejde i afsnit-

tet om skrivning s. 5. 

Opgave 4
I opgaven er der fokus på spørgsmål, og det er derfor 

vigtigt, at hv-ordenes betydning ofte repeteres. I den-

ne opgave kan kursisterne også skrive deres eksem-

pler på tavlen, så korrekturen foregår i plenum. Det er 

især ofte en god ide at understrege, at inversionsprin-

cippet også gælder efter hv-ord.

Grammatik 1
Se gennemgangen af build-up i lektion 1. I denne 

opgave kunne man også se på, hvordan sætningerne 

ville lyde, hvis de var spørgsmål.

Grammatik 2
Opgaven arbejder med inversionsprincippet.Den læg-

ger op til en samtale om, at vi har inversion, hvis sæt-

ningen begynder med markering af tid, sted eller frit 

adverbium.

Grammatik 3
Substantivernes bøjning introduceres systematisk. 

Kursisterne skal gøres opmærksomme på, at alle kas-

ser i skemaet ikke kan udfyldes på baggrund af sub-

stantiverne i teksten og strukturerne, men vi har 

tilføjet ekstra kasser, så der er plads til udfoldelsesmu-

ligheder for den sikre kursist, der kan have lyst til at 

gå på videre opdagelse i de øvrige tekster, eller som 

måske selv kan tilføje nogle substantiver.

Grammatik 4
Opgaven minder om den friere skriftlige produkti-

on, men det er vigtigt at gøre opmærksom på spørge-

strukturerne og inversionsprincippet igen. Det er også 

vigtigt at gøre opmærksom på, at spørgsmålene skal 

bruges til et interview, hvilket betyder, at en anden 

kursist skal være i stand til at svare på spørgsmåle-

ne. Det betyder selvfølgelig, at spørgsmålene ikke må 

være for svære.

Lektion 3

Lektionen har temaet familie, og målet er, at kursister-

ne bliver i stand til at lave en basal præsentation af 

deres familier.

Tekst om Søren og Sebastian
Se gennemgang af tekst i lektion 1.

I teksten kan læreren henlede opmærksomheden på 

de sætninger, der ikke indledes med substantivet og 

på den måde tale om inversionsprincippet.

Teksten kan også bruges til at få fokus på verbernes 

tider.

Strukturer
Se gennemgang af strukturer i lektion 1 og 2.

Strukturerne kan bruges som interviewspørgsmål, 

enten hvor kursisten selv svarer på spørgsmålene, eller 

hvor spørgsmålene besvares to og to. Den ene kur-

sist kan så i plenum præsentere den anden kursist, hvis 

holdet formår denne sproghandling så tidligt i indlæ-

ringen.

Udtalefokus 
Udtalefokus 1. Se gennemgang af udtalefokus i lekti-

on 1 og 2. Vokalrækken i-e-æ gennemgås og øves i kor, 

hvorefter sætningerne gennemgås. Derefter fortsæt-

tes med vokalen ø på samme måde.

Udtalefokus 2 handler om assimilation. Igen er det vig-

tigt, at kursisterne får mulighed for at sidde to og to og 

øve udtalen sammen.

Opgave 1
Se gennemgang af opgave 1 i lektion 1.

Opgaven kan bruges til igen at få fokus på inversions-

princippet, når kursisterne selv skal producere sætnin-

ger med ordene og udtrykkene.

Gennemgangen af opgaven kan her med fordel fore-

gå sådan, at kursisterne sidder sammen to og to og ser 

på hinandens sætninger, eventuelt før de gennemgås 

i plenum. Før kursisterne får til opgave at sidde sam-

men to og to, kan det være en hjælp, at læreren først 

gennemgår mulige fokuspunkter, de skal arbejde med, 

for eksempel inversion eller hovedsætningsstruktur.

Krydsord
Opgaven kan være udfordrende, idet der spørges efter 

ord, der endnu ikke er introduceret i kapitlet. Derfor 
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Lektion 4

Lektionen har temaet indkøb og nærmiljø, og målet er 

at få strukturer til at kunne begå sig i en indkøbssitua-

tion og at sætte fokus på kursisternes nærmiljø.

Teksten om Søren
Se lektion 1 og 2.

Tal i forbindelse med teksten om betalingsformer 

og om, hvor kursisterne laver deres småindkøb. Gør 

opmærksom på, at bageren både forstås som stedet 

og personen.

Gennemgå også udtalen af beløb, sedler og mønter. 

Strukturerne
Se lektion 1 og 2.

Gør evt. opmærksom på, at strukturerne i den før-

ste dialog er talehandlinger, som også kunne bruges i 

andre situationer.

Tal om brugen af dankort.

Udtalefokus
Udtalefokus 1 om vokalen a. Se lektion 1 og 2.

Udtalefokus 2 handler om tryk og reduktion. Det er før-

ste gang, der skal tales eksplicit om reduktion, så det 

kræver en ekstra forklaring. Lad kursisterne komme 

med eksempler fra de forrige lektioner.

 Se i øvrigt lektion 1 og 2. 

Opgave 1
Se lektion 1 og 2.

Grammatik 1
Lav en introduktion til adjektiver. Som beskrevet i 

afsnittet om grammatik er der her tale om det for-

anstillede adjektiv i grundform, t-form og e-form. I 

appendiks s. 67 kan kursisterne se dette opstillet ske-

matisk.

Indkøbslisten fungerer både som en ordforrådsøvel-

se og en grammatikøvelse. Det kan derfor anbefales, at 

den laves som pararbejde, så kursisterne bruger spro-

get og grammatikken mest muligt.

Grammatik 2
Introducer tællelige og utællelige substantiver og 

nogen i negation og spørgsmål, hvis ikke der allere-

de er blevet talt om det i forbindelse med teksten og 

Interview
Kursisterne skal i denne opgave præsentere den kur-

sist, de har interviewet. Man kan eventuelt sætte tid 

på, hvor lang tid hver kursist skal fortælle, så runden 

ikke bliver for lang. Læreren kan pointere, at kursister-

ne skal udvælge få ting, de vil fortælle ud fra to eller 

tre stikord.

Til næste mødegang afleveres en skriftlig opgave om 

den person, man har interviewet.

Informationsteksten
Se gennemgang af informationstekst i lektion 1.

Familier i dit land.
Kursisterne skal udfylde de informationer, der pas-

ser for de enkelte. Informationerne skal præsenteres 

i plenum, og de øvrige kursister kan blive bedt om at 

bemærke, om de forstår, hvad der bliver sagt. Det er 

vigtigt at begynde at få fokus på, hvorvidt man forstår, 

hvad de øvrige kursister siger, fordi det også er et cen-

tralt punkt i kursisternes interaktion.

Statistik
Se gennemgang af statistik i lektion 2. Tjek først, at alle 

forstår udtrykket ”i gennemsnit”. Fokus kan også med 

fordel rettes mod udtrykket ”hvor mange”.

Brug internettet
Her kan de nyeste informationer findes. Nogle klasser 

eller kursister vil kunne komme længere med opgaven 

end andre. Det afhænger af graden af nysgerrighed/

interesse og kursisternes sproglige niveau.

Spørgsmål til et billede
Her trænes den del af modultesten, hvor kursisterne 

skal interagere på baggrund af et billede.

Lytteopgave
Lytteopgaven har fokus på den globale lytning.

Kursisterne hører en dialog og skal placere stikordene 

til dialogen i rigtig rækkefølge. 
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Lektionens grammatiske fokus er adjektiver, og i lytte-

opgaven er de derfor i fokus. 

På et meget stærkt hold vil lytteopgaven efterfølgen-

de kunne bruges som diktat i sin helhed.  

Indholdet lægger op til næste lektion, der handler om 

bolig. Det er derfor oplagt at slutte af med at bruge lyt-

teopgaven enten som optakt til lektion 5 eller anven-

de lytteopgaven under arbejdet med lektion 5.

Lektion 5 

Lektionen har temaet bolig og boligformer, og målet 

er, at kursisterne bliver i stand til at fortælle om deres 

bolig og stille spørgsmål om deres. Derudover får kur-

sisterne strukturer til at føre en formel samtale om flyt-

ning. 

Teksten om Anders og Kirsten
Se lektion 1 og 2.

Tal evt. lidt om boligmarkedet i Danmark og få på den 

måde et indtryk af, hvor meget kursisterne allerede 

ved. Samtalen må naturligvis delvist foregå på engelsk.

Strukturerne
Se lektion 1 og 2

Her præsenteres kursisterne for første gang for den 

formelle samtale, hvilket vil give anledning til at tale 

mere generelt om den.

Det vil også være nødvendigt at repetere tallene i for-

bindelse med cpr-numre.

Udtalefokus
I Udtalefokus 1 er der for første gang fokus på konso-

nanter, hvilket ikke nødvendigvis kræver en ny intro-

duktion, men givetvis vil afstedkomme en snak om 

konsonanter generelt og hvilke, der særligt kræver 

opmærksomhed. Her vil vi henvise til appendiks s. 61 

for at huske på de særlige lyde på dansk (enkeltlyde).

Se i øvrigt lektion 1 og 2 for gennemgang af øvelsen.

Opgave 1
Se lektion 1 og 2.

strukturerne. Find evt. eksempler i teksten og struktu-

rerne.

Opgaven kan laves i klassen eller som hjemmearbejde. 

Den sidste opgave, hvor kursisterne skal lave flere sæt-

ninger, kan oplagt være hjemmearbejde/repetition af 

øvelsen.

Grammatik 3
Videre arbejde med adjektiver dog på en mere skema-

tisk måde. Skemaet minder om skemaet til verber og 

substantiver i de forrige lektioner, hvilket giver en gen-

kendelighed i det grammatiske arbejde. 

Skemaet anvendes også på samme måde i og med, 

at kursisterne selv skal finde adjektiverne i teksten og 

strukturerne. Som beskrevet i lektion 3 passer linjean-

tallet ikke med de antal, der faktisk er i tekst og struk-

turer, men man kan derimod opfordre kursisterne 

til selv at finde flere enten i de forrige lektioner eller 

andre steder.

Informationsteksten
Se lektion 1 og 2.

Informationsteksten i denne lektion har den yderligere 

funktion, at den skal lægge op til et lille miniprojekt, så 

kursisternes opmærksomhed skærpes omkring nær-

miljøet.

Kultur og fritid – et miniprojekt.
Dette er første gang, kursisterne skal tale mere frit om 

nogle informationer, de har fundet på nettet og efter-

følgende om deres eget nærmiljø – uden fortrykte 

strukturer at fylde ud.

Giv dem god tid til at arbejde i computerlokalet og 

hjemme på at forberede det.

Miniprojektet afsluttes med oplæg.

Opgave – e-mail
Introducer e-mailen og lad evt. kursisterne sende dem.

Lytteopgave
Lytteopgaven er en autentisk tekst, der svarer til 

modulets sværhedsgrad.

Den træner lokal lytning, da det er en lytte-diktat, hvor 

kursisterne skal skrive de ord, der mangler. Her tjekkes 

både ordforråd, ortografi og grammatik.



Dansk start  ·  Lærervejledning     13

Statistik
Se lektion 2 og 3.

Lytteopgave
Lytteopgaven handler om at finde 10 fejl, der træner 

lytning lokalt og har fokus på at lytte efter tal og ord, 

der har været brugt i lektionen om bolig.

På indholdssiden kan man bruge den til at tale om 

e-mailen som form.

Lektion 6

Lektionen har temaet arbejde, sygdom og sygemelding, 

og målet er, at kursisterne i basal form kan præsentere 

deres arbejde og forholde sig til temaet sygdom.

Tekst om Peter
Se lektion 1. Man kan i teksten se på hoved- og ledsæt-

ningskonjunktioner, samt igen se på sætningernes for-

felt.

Strukturerne
Se lektion 1 og 2. Strukturerne har fokus på forskellige 

høflighedsfraser i forbindelse med en telefonsamtale, 

og hvordan man kan spørge til en syg persons velbe-

findende samt ønske god bedring. 

Udtalefokus 
Se lektion 1 og 2. Lektionen har fokus på runde voka-

ler, hvilke gennemgås før udtalearbejdet begynder.

Opgave 1
Se lektion 1 og 2. Man kunne i denne lektion bruge 

ordene og udtrykkene til at lave et rollespil, hvor kur-

sisterne henter inspiration fra strukturerne. Den ene er 

A og ringer og melder sig syg, og den anden er B og 

tager imod sygemeldingen.

Opgave 2
Se lektion 1 og 2.

Hjemmearbejde
Se lektion 1 og 2.

Opgave 3
Sætningerne skal konstrueres med henblik på inver-

sionsprincippet. Det er vigtigt, at kursisterne er instru-

eret i, at man skal begynde med et udtryk fra den før-

ste linje.

Kursisterne opfordres til selv at forsøge sig med flere 

eksempler.

Opgave 2
Krydsord. Se lektion 3. Vi vil også her gøre opmærksom 

på, at der forekommer ord, som ikke er gennemgået, 

og som kursisterne kun kan finde ved hjælp af ordbog 

eller ved at spørge andre.

Opgave 3
Ordenstal og måneder. Øv udtalen. Brug appendiks. De 

små ordenstal blev introduceret i lektion 2, og måne-

derne er blevet brugt, men ikke direkte øvet.

Opgaven er primært mundtlig, men kan gives som 

hjemmearbejde efterfølgende.

Grammatik 1
Det personlige pronomen var i fokus i lektion 1, og her 

er der særligt fokus på det possessive pronomen. Det 

er første gang, kursisterne skal arbejde induktivt, så 

selve opgaven skal forklares, men grammatikken skal 

selvsagt ikke introduceres. 

I teksten forekommer hans/hendes kun som subjekt 

for overskuelighedens skyld. Der kan dog i de følgen-

de opgaver være flere muligheder – også med hans/

hendes som objekt. Vi mener, det må være op til hol-

det og læreren at afgøre, hvor meget man vælger at 

gøre ud af det, hvis kursisterne bringer det på banen.

Grammatikopgaven kommer i denne lektion før opga-

ve 4 for at få fokus på det possessive pronomen, som 

skal bruges i opgave 4.

Opgave 4
Kursisterne skal selv skrive spørgsmål til et interview 

med en medkursist. Det kan være nødvendigt at repe-

tere spørgestrukturer. Efter interviewet skal kursisterne 

fortælle om deres medkursist. Det er vigtigt, at det ikke 

bliver en oplæsning af svarene. Kursisterne får i gen-

fortællingen mulighed for at bruge både det personli-

ge og det possessive pronomen.

Læseopgave
Denne opgave træner kursisternes læsestrategier. 

Opgaven minder om opgaven til den skriftlige modul 

1, hvilket man også kan gøre opmærksom på.

Skriftlig opgave
Den personlige del af lektionen afsluttes med en 

e-mail, som repeterer ordforrådet om bolig.

Informationsteksten
Se lektion 1 og 2.
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Lytteopgaver

Lytteopgave til lektion 1

Jeg hedder Susanne og kommer fra Frankrig. Jeg taler 

fransk, engelsk og lidt dansk. Jeg har boet i Danmark 

i tre år og to måneder. Jeg bor i Danmark, fordi jeg 

arbejder i et stort dansk firma. 

Jeg interesserer mig for design, og jeg elsker at svøm-

me. Jeg svømmer tit i min lokale svømmehal i Køben-

havn. Jeg svømmer faktisk hver morgen fra kl. 7.30 til 

8.30.

Til gengæld kan jeg ikke fordrage at cykle, selv om jeg 

bor i Danmark, hvor alle cykler.

Lytteopgave til lektion 2 

S: Det er Sebastian

J: Hej – det er Jakob

S: Hej Jakob. Hvordan går det?

J: Det går godt. Hvad med dig?

S: Fint. Var det en god tur til Århus?

J: Ja tak. Det var dejligt at se min familie.

S: Selvfølgelig!

J: Du - har du set Marina i dag?

S: Ja – men hun er taget hjem.

J: Jeg skal hen til Marina i aften – og jeg har glemt 

hendes adresse.

S: øh – lige et øjeblik. Hun bor på Amager – mm – 

Englandsvej – nummer – 94. 

J: Tak – ved du også hvilken etage?

S: Ja hun bor i stuen – th.

J: Tak – og øh – må jeg også få hendes e-mailadresse?

S: Ja – den er mps@dtu.dk.

J: Tak skal du have.

S: Det var så lidt. 

J: Øh – har du også hendes mobilnummer?

S: Ja – øjeblik – her er det: Det er 52 47 86 91

J: Tak skal du have. Vi ses i morgen

S: Ja vi ses!

Grammatik 1
Det er ikke første gang, tempus præsenteres, men 

det er første gang, der er målrettet fokus på brugen 

af tempus i datid og førnutid. Kursisterne kan i par 

ved hjælp af den induktive metode prøve at komme 

med teorier om, hvornår de forskellige tempusformer 

anvendes. Vi foreslår, at teksten gennemgås sætning 

for sætning i en rundgang i klassen.

Kursisterne skal herefter to og to prøve at bruge den 

regel, holdet er kommet frem til, i eksemplerne.

Grammatik 2
Se lektion 1 og 2. Det kan være nødvendigt at gøre 

opmærksom på, at nogle sætninger indeholder to 

hovedsætninger eller en hoved- og ledsætning.

Informationsteksten
Denne gang er tekstmængden til spørgsmålene større, 

hvorved niveauet selvfølgelig er blevet sværere.

Opgave
Den skriftlige opgave er en e-mail.

Lytteopgave
Fokus på global lytning, hvor man svarer på spørgsmål 

til lytteteksten.
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Lytteopgave til lektion 5 

Kære venner

Jubii. Jeg har endelig fået en lejlighed. Jeg skal flytte 

sammen med 2 af mine venner fra gymnasiet, Kasper 

og Stine. Vi har fået en stor lejlighed på Østerbro. Der 

er 4 store værelser, så vi får et værelse hver. Det sidste 

værelse vil vi bruge som stue. Der er også et stort køk-

ken. Badeværelset er lille, men der er et badekar og det 

er dejligt!

Mit værelse ligger mod gården og det er 20 m2. Vi 

deler huslejen, og jeg skal betale 2800 om måneden.

Jeg flytter ind d. 1. oktober. Kom og se vores dejlige 

 lejlighed!

Min nye adresse er:

Nordre Frihavnsgade 48, 3.th

2100 Østerbro

Kærlig hilsen

Anne

Lytteopgave til lektion 6

I mange år arbejdede Sven i et tysk firma i Berlin, men 

nu er han flyttet til København og arbejder i et dansk 

firma. Det har han gjort i 1½ år nu.

Han er glad for sit arbejde, fordi han har gode kolle-

ger, der tit mødes også i fritiden. Han er også glad for 

sit firma, fordi det har en god kantine med varm mad 

hver dag kl. 12.

Sven bor med sin kone på Østerbro i København. 

Svens kone er tysker, og hun prøver at finde et job i 

København, men nu går hun på sprogskole tre gange 

om ugen fra kl. 9 til 11.50.

Hun synes, det er svært at lære dansk. Specielt udta-

len er svær, men dansk grammatik er ikke så svær som 

tysk grammatik, synes hun.

Lytteopgave til lektion 3

L: Hej Johan

J: Hej Louise. Det er godt at se dig.

L: I lige måde. Jeg var i Odense i går – kommer du ikke 

fra Odense?

J: Nej, jeg kommer fra en lille by uden for Odense, 

men mine to søstre bor i Odense.

L: Bor dine forældre også på Fyn?

J: Nej, de er flyttet til København nu, så jeg ser dem tit. 

Hvad med din familie. Hvor bor de?

L: Mine forældre har boet i udlandet i mange år, men 

nu bor de i Hellerup. Jeg har ingen søskende.

J: Er du enebarn? Hvordan er det?

L: Det er godt nok, men jeg var tit alene som barn.

J: Okay, jeg var aldrig alene, fordi jeg hele tiden hav-

de mine søskende omkring mig. Så nu kan jeg godt 

lide at være lidt alene.

Lytteopgave til lektion 4

Uddrag fra Kirsten Hammann: Fra Smørhullet, 2004

Se, deres smukke hjem. Det er så lyst og luftigt med 

store vinduer og en karnap. Se, deres køkken, der er så 

stort, at de kan spise der og have gæster med ved bor-

det. Og se deres køleskab, som er fyldt med dejlig mad 

fra den gode ostehandler, den gode grønthandler, slag-

ter, bager og delikatesseafdelingen nede i Magasin.

Se Sørens pung. Der er mange penge i. Søren har pen-

ge, og Mette har penge. Se, Søren har en bil og Mette 

har en bil. Det er en Ford Mondeo ligesom Politibiler-

ne, men den er rød. Den har automatgear. Det er virke-

lig en luksus. Nej, de har ikke noget sommerhus. Nej, de 

er heller ikke begyndt at kigge efter et.

Se, den by de bor i. Den hedder København. Det er 

Danmarks hovedstad. Her bor Dronning Margrethe, og 

her er Rundetårn og Tivoli og Zoologisk Have.
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Introlektion

 

Hvad hedder du?

Jeg hedder 

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra

Hvad taler du?

Jeg taler                                                                          og 

Hvad laver du i Danmark?

Jeg

Hvor lang tid har du boet i Danmark?

Jeg har boet i Danmark i 

Hvor lang tid skal du være i Danmark?

Jeg skal være i Danmark i
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Adresseliste for hold    

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:                                                      E-mail:

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:                                                      E-mail:

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:                                                      E-mail:

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:                                                      E-mail:

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:                                                      E-mail: 

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:                                                      E-mail:

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:                                                      E-mail:

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:                                                      E-mail:
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Fortæl om en frilæsningsbog

Du har et minut til at fortælle:

hvordan bogen begynder/ hvordan situationen er i begyndelsen ●

hvad der er bogens problem ●

hvad bogen slutter med/ hvordan bogen ender ●

Du har ét minut, og du skal ikke fortælle detaljer, men koncentrere dig om  

at fortælle det vigtigste.

Du skal være forberedt på at tale om:

hvorfor problemet i bogen opstår ●

hvordan problemet bliver løst ●

hvad du mener om bogen (bogen var interessant/kedelig, let/svær, god/dårlig) ●

Jeg synes, bogen var . . . , fordi . . .

Du skal specielt øve udtale af:

bogens titel ●

navnene på personerne i bogen ●

Bogen hedder . . .
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Repetition 

Lektion 1-3

Navn:                                                                                                                  Dato: 

Opgave 1

Du møder en person, som stiller dig et spørgsmål. Skriv dialogen:

 Dialog 1

A: 

B: 

A: 

B:

A:

B:

 Dialog 2

A: 

B: 

A: 

B:

A:

B:

– Hvad laver du i Danmark?

– Hvor bor du henne?
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 Dialog 3

A: 

B: 

A: 

B:

A:

B:

A:

 Dialog 4

A: 

B: 

A: 

B:

A:

B:

– Har du søskende?

– Hvad er dine interesser?
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 Dialog 5

A: 

B: 

A: 

B:

A:

B:

Opgave 2

Indsættelsesøvelse

Peter   fra Norge. Han har   i Danmark i 2 1/2 år.  

Først   han i et firma i Gentofte, men nu   han i et firma i 

København. Han er   med Susanne, og de har 3   .  

Han   sig for musik, og han kan også godt   at spille 

fodbold. I Norge har   en bror og to   og  

hans   bor også i Norge. Han   ofte med dem. 

– Hvad er din uddannelse?
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Opgave 3

Lav spørgsmålene

1. ?

Fra Frankrig

2. ?

Fransk, engelsk og lidt dansk

3. ?

I tre måneder

4. ?

Jeg er ingeniør

5. ?

Hos Novo Nordisk

6. ?

Ja, jeg har en søster og to brødre

7. ?

Mine forældre er pensionister
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Opgave 4

Lyttediktat til repetition 1 

Søren og Peter spiller tennis sammen hver   aften. De   

begge to at spille tennis. Søren har spillet tennis i   år, men Peter har  

  badminton i   år og er ikke så god som Søren. I dag er det onsdag, 

og de skulle   klokken 20 og klokken er nu   over.  

Han   til Peter på hans nye mobilnummer            , 

men han   ikke telefonen. 5 minutter senere   Peter ind i 

hallen. Han siger   , fordi han er   . Han fortæller, at han  

     på et kursus, der sluttede klokken 20.  

Han fortæller   , at   er problemer med hans nye mobil.  

De spiller en      , og   drikker de en cola 

i kantinen. 
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Test

Navn:                                                                                                                  Dato: 

 
Opgave 1

Indsættelsesøvelse

Søren   på Amager. Han er lige   på kollegium.  

For 3 måneder siden startede han på KUA, så han er glad for at han   fået et

kollegieværelse tæt på Universitetet. I weekenden arbejder han i Netto.  

Sommetider   han også om eftermiddagen. Det er et godt arbejde. 

Han har nogle søde kolleger. Han er også glad for at tjene nogle ekstra penge. I dag er det 

lørdag, og han   feber. Han har haft ondt i hovedet i 2 dage, men nu har han 

  fået feber. Han har ikke været syg på sit arbejde før, og han har 

  ikke prøvet at melde sig syg. Klokken er halv 8, så han   til

sin chef for at melde sig syg.
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Opgave 2

Læseøvelse

Læs teksterne og opgaverne.

Sæt kryds ved rigtigt eller forkert.

E-mail

Fra lise.sørensen@yahoo.com

Til peter.lynge@jubii.dk

Emne Indflytterfest

Kære Peter

Jeg har fået ny lejlighed. Så jeg holder en stor fest lørdag d. 24. oktober! 

Min nye adresse er:

Ravnsborggade 24, 4.th

2200 København N

Festen starter klokken 19.

Jeg glæder mig til at se dig.

Mange hilsner

Lise

1. Lise skal flytte på lørdag  Rigtigt  Forkert 

2. Lise vil holde en fest  Rigtigt  Forkert 

3. Lise har fødselsdag på lørdag  Rigtigt  Forkert 
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E-mail

Fra søren.petersen@tele.dk

Til sebastian.cardin@dtu.dk

Emne Syg

Kære Sebastian

Jeg er syg i dag. Jeg har influenza, så jeg kommer ikke på DTU i dag.

Jeg vil spørge dig, om du vil tage rapporten. Så kan jeg få den i næste uge.

Tak skal du have.

Hilsen

Søren

PS Vil du også sige til Jingdi og Peter, at jeg ikke kommer til mødet i aften?

4. Sebastian er syg  Rigtigt  Forkert 

5. Søren har influenza  Rigtigt  Forkert 

6. Sebastian skal starte på DTU  Rigtigt  Forkert 
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Opgave 3

      

Situation:  

Du vil gerne starte til sport.  ●

Du vil gerne gå sammen med en ven. ●

Du skriver til din ven Peter. ●

Du kan fx fortælle ●

–  hvorfor du vil have ham med

–  hvad det er for en sport du vil starte til

–  hvad for en sport du har lavet før.

E-mail

Fra

Til peter.hammer@gmail..com

Emne Sport

Kære Peter
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Ekstraopgaver til lektion 1- 6 

 
Udtale til lektion 1  
Læs lydskrift 
 

Hvad står der her? 

[ka  du  taall  sban’sg] 

[tag  fɔ  i  da’] 

[hun ka  sæføli  taall  æŋ’lsg] 

[jα  ka  eg  fɔdrα’w  ɔ  svömm] 

Sæt tryk og marker reduktion

1. Je/g 'bor 'samm/e/n med min 'kær/este.

2. I Danmark uddanner jeg mig til terapeut.

3. Jeg elsker at løbe og gå til fitness.

4. Måske vil jeg gerne flytte tilbage til Brasilien.
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Strukturer til lektion 1  
(repetition: diktat eller mundtligt med egne informationer)

Hvad med dig?

Sid sammen med din sidekammerat.  

 

1. A: 'Jeg hedder _______.   ______ hedder 'du?

 B: ____ hedder ________. 'Hej med ____!

 A: Hvor __________ du ____?

 B: Jeg __________fra _________.   'Hvad _____ 'dig?

 A: Jeg _______fra ________.

 B: ________du 'eng’elsk?

 A: Ja – jeg _______eng’elsk og selv'følgelig _______. 'Hvad ______ du?

 B: Jeg _____________ ___________og 'lidt ________.

 

2. A: 'Hvor’ _____du ________'her’ i 'Danmark?

 B: Jeg _____ _____ _____. 'Hvad _______ 'dig – 'hvor’ ______'du _______?

 A: Jeg _______ _______ _______. ______du __________med 'nogen?

 B: 'Ja jeg _______ _______ med min _______.  _____du 'alene?

 A: 'Nej - jeg _______ _______ med min __________.

 B: Hvor _________har du _______ i 'Danmark?

 A: I _______ _______. 'Hvad med ______?

 B: Jeg _______ _______ i 'Danmark i ____ ____.

 

3. A: Hvad _______du i 'Danmark?

 B: Jeg _____________.  Hvad med _____?

 A: Jeg _____________________.

 B: ________vil du 'gerne 'arbej’de?

 A: Jeg vil _____ 'arbej’de ________ ________. 'Hvad ____ 'dig?

 B: Jeg er 'uddannet ______________. Og jeg vil 'gerne 'arbejde ________ ________.
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Interview om interesser til lektion 1 Ark A

Spørgsmål: Person A

Lav spørgsmål til en fra holdet, og skriv svar fra 2-3 personer.

Fortæl resten af holdet om én af personerne.

Kan 'du lide ___________?

Dyrker du 'sport? 

Navn Interesser Sport
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Interview om interesser til lektion 1 Ark B

Svar: Person B

Vælg et svar, der passer til spørgsmålet og til dig.  

Jeg kan 'godt lide _____________.

Jeg kan 'godt 'li’de at _____________.

'Ja – jeg 'elsker (at) ________________.  

'Nej, jeg kan 'ikke for'dra’ge (at) ______________.

'Nej, jeg dyrker 'ikke 'sport

'Ja – jeg ___________.  
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Udtale til lektion 2 
Læs lydskrift

 

Hvad står der her? 

[liii  ed   ɔɔ bleg]

[ånsgyl’  jα  kɔmɔ  fɔ  se’nd] 

[vi  se’s  i  mɔɔɔn] 

[vɔ  boɹ’  du  hænnn] 

Sæt tryk og marker reduktion

1. Jeg låner bøger i studiecentret.  

2. Må jeg godt få dit telefonnummer?

3. Jeg har gået tre år på universitetet i Ungarn.

4. Du har fået forkert nummer.
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Strukturer til lektion 2   
(repetition: diktat eller mundtligt med egne informationer)  

Hallo?

Sid sammen med din sidekammerat.  

1. 

A: 'Hej, det er ________.

B: 'Hej, det er ________. Jeg skulle ______ med _________.

A: Der er 'ingen _______ 'her’. Det er __________ 'num’mer.

B: 'Det må du ______________.

A: 'Det ___ i _________. Far'vel i'gen.

B: ___________ igen.

2. 

A: 'Hej, det er _________.

B: 'Hej, det er _________ fra hold _________.

A: 'Hej med ______. Hvor'dan ______ det?

B: Det ______ ______.  'Har’ du _________ 'num’mer?

A: 'Lige et ________. Det er ____ ____ ____ ____.

B: 'Ok, ____ ____ ____ ____. 'Tak ______ du 'ha’ve.

A: 'Det var så ______.

3.

A: 'Hej, det er __________

B: 'Hej, det er __________.  Jeg ___________ 'først klokken _____

A: 'Det _____ i __________. _______ er 'klokken?

B: Den er 'kvart ______ ______.
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Ark A 

 

Spørg din sidekammerat, så du kan få de informationer, du ikke har. 

Eksempel: Hvor kommer Yulia fra? 

Jens Jose Yulia Chantal

Danmark Congo

Lyngby Hørsholm

studerende går hjemme

21 23

kæreste gift

3 måneder 7 måneder

spansk, 

engelsk

polsk, 

engelsk

26810230 31287213

musik læse bøger

løber fitness
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Ark B 

 

Spørg din sidekammerat, så du kan få de informationer, du ikke har. 

Eksempel: Hvor kommer Jens fra? 

Jens Jose Yulia Chantal

Spanien Polen

Østerbro Søborg

postbud au-pair

24 32

kæreste single

21 år 2 år

dansk, 

engelsk

swahili, fransk, 

engelsk

24 62 98 03 50 42 38 01

rollespil musik

fodbold svømmer
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Tak og god morgen! 
Lav små dialoger

Hvad svarer B?

 

A: God 'morgen!

B: _____________!

 

A: 'Tak for i 'da’g!

B: ________________!

 

A: Vi 'se’s!

B: _______________!

 

A: 'Tak for 'sidst!

B: _________________!

 

A: 'Ha’v en 'go’d 'da’g!

B: _____________________!

 

A: Hvor'dan 'går’ det?

B: ____________________!
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Udtale til lektion 3 
Læs lydskrift

Hvad står der her? 

[hα  du  noon  søsgәnә] 

[nα   de  hα  jα  eg – jααα  eeenebα’n] 

[jα  hααn  broɹ’ ɔn  søsdɔ] 

[aɹ  du  dæn  æl’sdә  ælɔ  dæn  øŋ’sdә] 

 

Sæt tryk og marker reduktion.

1. Jeg er ikke gift, og jeg har ingen børn endnu.

2. Hvor mange fætre og kusiner har du?

3. Jeg ved ikke, om jeg vil have børn.

4. Jeg kommer selv fra en stor familie.



Dansk start  ·  Print fra lærervejledning     38

Strukturer til lektion 3 
(repetition: diktat eller mundtligt med egne informationer)

Har du familie?

Sid sammen med din sidekammerat. Vælg det svar B, som passer til dig. 

 

1. 

A: Har ___ en 'stor’ ___________?

B: 'Nej, jeg ____ en 'lille ______. Jeg er ___________.

B: 'Ja, jeg ____ en 'stor _______.    

A: Hvor _________ 'fætre og ku'siner _____ du?

B: Jeg har ______ ______og ______ ______.

A: 'Hvad med 'bedsteforældre? Har du ___________________?

B: 'Ja, men ______ min _______.  

B: 'Ja, jeg har min ___________ og _____________.

 

2.

A: 'Hvad _________ 'dig, har du ___________?

B: 'Ja, jeg har ______ ______ og ______ ______.

A: Hvor __________ 'er de?

B: Den 'ene er ____, og den 'anden er ____. Og min _______ er ___.

A: 'Bor’ de i ___________?

B: 'Ja, den ______ 'bor’ __________.  Den _____ 'bor’ i _______.

 

3. 

A: Har du ________ 'bør’n?

B: Nej, jeg har _______ børn. 

B: 'Ja, jeg 'har ____. 

A: Er det _______ eller ________?

B: Jeg har ______ ______. Og jeg vil _______ 'ha’ve en _______!
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Udtale til lektion 4 
Læs lydskrift

 

Hvad står der her? 

[jα  sga  ha  to’  kilo  rα  ɔ  ɔ  fiɔ  fesg] 

[jα  sga  ɔs  haan  dåss tu’n] 

[de  vα  aɹwlid] 

[de  bliɹ  hunɔðådɔhalfjaɹsenhal’] 

Sæt tryk og marker reduktion.

1. Jeg skal også have et blåt klippekort.

2. Må jeg få to hundrede oveni?

3. Netto ligger lige rundt om hjørnet.

4. Vi har ikke mere mælk.
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Strukturer til lektion 4   
(repetition: diktat eller mundtligt med egne informationer)  

 

Hvad skal du have?

Sid sammen med din sidekammerat.  

 

2. 

A: 'Hvad _______du så _______   i 'da’g?

B: Jeg _______ 'ha’ve _______ 'rundstykker.

A: 'Hvad _____ det 'være for _______?

B: Jeg ____'gerne ______ 'grovboller.

A: Hvor ______ ______du 'ha’ve?

B: Jeg _____________ 'ha’ve 'to’.

3.  

A: Er der _______, jeg ______ 'hjælpe med?

B: Jeg ______ 'også 'ha’ve ________ 'smør og _______ 'mæl’k.

A: Hvor ______ ______ du 'ha’ve?

B: Jeg ______ 'ha’ve en 'lille pakke 'smør og en ______liter 'minimælk.

A: Det ________ 5'2, '50.

B: Jeg 'har’ _____ '30 – jeg __________ 'lige mit 'dankort?

A: Ja selv'følgelig. Vi ______.

 

B: 'Hej – nu ____ jeg her med 'dankortet.

A: Ja – ______ det 'bare være på __________?

B: _____ jeg få 'hundrede ________?

A: Ja selv'følgelig. ______________
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Lektion 4 
(Repetition af ordforråd og adjektivers brug)

 

Til læreren: 

Klip ordene ud, så kursisterne sidder med en bunke ord. Et ark skal klippes og lægges i en 

bunke, så det giver tre bunker.

Del holdet i tre grupper, eller ved et stort hold i 2 gange tre grupper: 

Gruppe 1: artikler og adjektiver (ark 1)

Gruppe 2: mængde (ark 2)

Gruppe 3: substantiver (ark 3)

Gruppe 1 lægger ud med en artikel og et adjektiv fra deres bunke. 

Gruppe 2 finder en mængde, der kan passe dertil, og gruppe tre finder et substantiv, der 

passer til det.

Tid: 30 minutter.

Øvelsen kan suppleres med, at der vælges en ekspedient, og at resten på skift bestiller hos 

ham/hende til repetition af strukturerne fra lektionen.
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Ark 1

en et to

halv halvt halve

stor stort store

kvart kvart       kvarte

lille lille små
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Ark 2

liter kilo

pakke(r) flaske(r)

pose(r) bakke(r)

kop(per) glas(-)
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Ark 3

chips rugbrød

grovbolle(r) øl juice

mælk kaffe kildevand

kartofler banan(er)

æble(r) tomat(er)

smør skinke ost

yoghurt cola
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Udtale til lektion 5

 

Hvad står der her? 

[jαα  flødð  te  væsdɔbro’  dæn  fɔ̈sdә  februα’] 

[dee  fæmɔtyww  nålni  fiɔhalf aɹs  toɔtrαðvә  adn] 

[va  beta’lɔ  du  ɔm  måånðn] 

[aɹ  de  lαii  ælɔ  ande’l] 

Sæt tryk og marker reduktion.

1. Jeg er flyttet til Gladsaxe d. 1. september.

2. Jeg har lige fået ny lejlighed.

3. Vi har heldigvis fået solgt vores hus i England.

4. Men jeg vil hellere bo i Århus.
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Strukturer til lektion 5  
(repetition: diktat eller mundtligt med egne informationer)

Sprogcenter Hellerup, goddag.

Sid sammen med din sidekammerat.  

1.

A: Sprogcenter 'Hellerup, god'dag’.

B: 'Hej jeg ____ gerne _________ mig til 'dan’sk.

A: 'Ja, _________ er dit cp'r.num’mer?

B: Det er __________- _______.

A: og 'hvor’ 'bor’ du 'henne?

B: Jeg er flyttet til ______________________ d. _____________________.

2. 

A: Du kan 'få’ en 'tid’ hos en 'sprogkonsulent 'onsdag d. 2'7. 'maj’ kl. '15.30.

B: Det 'kan jeg desværre 'ikke?

A: 'Hvad så med 'torsdag d. 2'8. 'maj kl. '8.30.

B: 'Det kan jeg ________.  _______ skal du ____________.

A: _______ var så ________. Far'vel.
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Interview om bolig til lektion 5 Ark A

Spørgsmål: Person A

Lav spørgsmål til en fra holdet, og skriv svar fra 2-3 personer.

Fortæl resten af holdet om én af personerne.

'Hvor’ 'bor’ du 'henne?

 

Er det 'leje, 'ejer eller 'ande’l?

Bor du i 'hus eller 'lejlighed’?

'Hvad er 'huslejen?

Hvor 'stor’ er din 'bolig?

Hvor 'mange 'værelser 'har din 'bolig?

Hvor 'mange 'mennesker 'bor der 'hjemme hos 'dig?

Har du 'have eller al'tan?

  

Navn Adresse Om boligen
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Interview om bolig til lektion 5 Ark B

 

Svar: Person B

Vælg et svar, der passer til spørgsmålet og til dig.  

Jeg 'bor’ på _____________________

Jeg 'bor’ i ______________________

Jeg har 'lige fået 'ny’ 'lejlighed’.

'nyt 'hu’s

'nyt 'rækkehu’s

'ny’ 'ande’l

 

Jeg har 'bo’et der 'længe.

Det er 'ejer. 

Jeg har 'købt den/ det 'sam’men med min _______________.

Det er 'ande’l.

Det er 'leje.

 

      



Dansk start  ·  Print fra lærervejledning     49

Lektion 5 Ark A

(Repetition af datoer og klokken. Person A sidder med kalenderen, og person B  

sidder med spørgsmålene. Efter spørgsmål 6 bytter de to personer)

 

Familiekalender

 

Spørgsmål til kalenderen:

1. Hvornår skal Anne til guitar? 

2. Hvornår tager Simon på fodboldcamp?

3. Hvornår skal moren til forældremøde?

4. Hvornår skal faren på kursus?

5. Hvornår skal faren løbe ”Søerne rundt”?

6. Hvornår skal Simon til fødselsdag?

 

Byt papir, så du får kalenderen og svarer på de sidste spørgsmål.

1. Hvornår har Anne og Simon første skoledag?

2. Hvornår skal forældrene til sommerfest?

3. Hvornår skal moren i biografen?

4.  Hvornår skal Simon til trommer?

5.  Hvornår skal familien til brunch?

6.  Hvornår skal Anne på rideweekend?
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August

SøN MAN Tir ONS TOr Fre Lør

1

Sommer-
fest hos 
Peter

2 3 4 5 6 7 8

Simon:
Fodbold-
camp  
kl. 10

9 10 11 12 13 14 15

Første 
skoledag

Mor: 
Biografen 
med 
Mette

16 17 18 19 20 21 22

Brunch 
hos Stine 
og Johan

Far:
Kursus kl. 
10-16

23 24 25 26 27 28 29

Anne: 
Guitar 
kl. 16.10-
16.45

Simon:
Trommer 
kl. 14-
14.25

Simon:
Fødsels-
dag hos 
Martin

Anne: 
Ride-
weekend
kl. 11

30 31

Far:
”Søerne 
rundt”  
kl. 13

Mor: 
Forældre-
møde  
kl. 19-21

[ð]1  ved, hedder, udtale, møde, andet, universitetet, lavet,    

kommet, lavede, studerede, hundrede

[ŋ]2  England, mange, penge, udlænding

[nd]3  begynder, franskmand, undskyld, ind

[ld]4  undskyld, falder, kold

[ɻ]5  gjorde, ordbog, bordet

[r]6  ringer, grim, skriver

[ә]7  familie, katte

 Ark B
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Udtale til lektion 6 
(Læs lydskrift)

 

Hvad står der her? 

[jα  αbα ’dɔ iid  sdoɹ’d  fiɹma  i veð’bæg] 

[go’ bæðreŋ]  

[min dadɔ  hα  mælmøɔbetæn’lsә] 

[hun hα tid hooðpiin] 

Sæt tryk og marker reduktion

1.  Jeg er gået i seng for at sove.

2.  Han er ikke kommet endnu.

3.  Han er forkølet og har høj feber.

4.  Jeg er desværre blevet syg, så jeg kan ikke komme på arbejde i dag.
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Strukturer til lektion 6   
(repetition: diktat eller mundtligt med egne informationer)

Jeg er desværre blevet syg.

Sid sammen med din sidekammerat. Skriv ikke, men tal sammen!

 

1.

A: _____ 'Danske 'Bank, god _________.

B: God _________, det er _______. Må jeg __________ med 'Jørgen?

A: Han er 'ikke 'kommet _________. Skal jeg 'give ham en ____________?

B: Jeg er __________ blevet 'sy’g, ____ jeg kan 'ikke komme på 'arbej’de i 'da’g.

A: Det var ______ så ______. 

 

2. 

A: Hvad ___________ du? 'Tror’ du, du har _________?

B: Jeg er _____________ og jeg har 'også _____________.

A: Det ________ 'ikke så 'godt. Har du ___________?

B: Jeg _________ det 'ikke. Men jeg 'tror’, jeg har __________________.

A: Jeg er ________ ikke 'frisk. Jeg har ________ i ________.

B: Jeg ________ 'ikke, du _______ bliver 'sy’g.

 

3. 

A: Jeg skal _________ give 'Jørgen ___________.

B: _________skal du 'ha’ve. Så vil 'jeg ______ i ________ i'gen!

A: Det var en 'go’d  i'dé. Du må have ___________ ___________.

B: Tak i _______måde. Du må 'også have ___________ ___________.

A: 'Tak for _____. Hej i'gen.
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Dialoger til lektion 6 
(rollespil)      

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 
Dialog 1

Person A

Du hedder Karsten

Du er blevet syg, og du har influenza

Du kan ikke komme på arbejde i dag, og du tror heller ikke, du kan komme på arbejde 

resten af ugen.

Du ringer til din chef.

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 
Dialog 1

Person B

Du hedder Jakob og er chef for Karsten

Der er flere personer, der har meldt sig syge i dag.

Der er meget travlt i firmaet.

Du taler med Karsten 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
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_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Dialog 2       

Person A

De hedder Søren.

Din lille dreng, Matthias på 4 år har mellemørebetændelse.

Du kan ikke komme på arbejde i dag.

Du vil ringe og give besked til din chef.

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Dialog 2

Person B

Du hedder Karin.

Du er sekretær i det firma, hvor Søren arbejder.

Du tager imod besked fra Søren og lover at give beskeden videre til chefen.

Du taler med Søren.

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Dialog 3

Person A

Du hedder Carla.

Du går på sprogskole om aftenen.

Du skulle fortælle om din frilæsningsbog i dag, men du er desværre blevet syg.

Du ringer til sprogcenteret og melder dig syg.

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Dialog 3

Person B

Du hedder Alice Stausholm.

Du er sekretær på sprogcenteret.

Du tager imod besked fra Carla.

Du lover at give læreren besked.

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
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_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 
Dialog 4

Person A

Du hedder Marie.

Du går på sprogcenter.

Du går på hold med Lucas.

Du er desværre blevet syg og kommer ikke i aften.

Du ringer og giver besked til Lucas og spørger, om han vil maile om hjemmearbejde. 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 
Dialog 4

Person B

Du hedder Lucas.

Du går på sprogcenter.

Du går på hold med Marie.

Du tager imod besked og fortæller, at du selv ikke har det godt.

Du lover at maile om hjemmearbejdet. 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _


