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FORORD 

Lærervejledningen åbnes med et kapitel om en række generelle forhold omkring ”Start!”: 

materialets målgruppe, målsprog, prioriteringer, det sproglige indhold m.v. 

 

Næste kapitel er helliget en beskrivelse af lærebogens struktur og dens grafiske indretning.  

 

I 3. kapitel præsenteres de mindre sædvanlige af bogens inputformer og arbejdsmåder (de 

fleste af bogens arbejdsgange er selvindlysende og omtales derfor ikke).  

 

Derefter følger 4. kapitel, om udtalearbejdet. Dette arbejde er beskrevet særskilt, fordi området 

stadig er en art ”stedbarn” i danskundervisningen: Det er et område, som de fleste – ikke mindst 

eleverne – meget vel ved er centralt og problematisk, men som alligevel let bliver det, der 

skæres ned/væk, når tiden er knap. Desuden er der stadig relativt ringe konsensus og tradition på 

området. 

 

Det 5. kapitel er dels et overbliksforslag til et intensivt 3-ugers undervisningsforløb, et 

såkaldt B1-kursus, som de så ud på Københavns Universitet Amager i august 2014, dels et 

kommenteret og detaljeret forslag til arbejdsplan for første uge af et sådant forløb.  

 

Kapitel 6 er endelig en samling af sider til kopiering og uddeling i klassen; det er dels de 

såkaldte ”inputkort” til brug for ”rundgange”, dels de tekster, som de studerende arbejder med i 

forskellige faser i klassen, før teksterne udleveres. 

 

 

God arbejdslyst! 

 

 

 

OM 3. UDGAVE (december 2014) 

3. udgave af materialet afviger en del fra 2. udgave, og det vil ikke være muligt at bruge de to 

udgaver i samme klasse: 3. udgave indeholder en del mere stof end 2. udgave, til dels i form af 

flere kapitler, kapitlernes rækkefølge er ændret. og indholdet er flere steder brudt op (se 

indholdsoversigten s. 6-8 i lærebogen).  

 

En del af det nytilkomne stof skyldes et ønske om at opprioritere læsning, bl.a. er der nu flere 

af de såkaldte videnstekster, ligesom læsning er en del af den nye, selvrettende øvelsestype ’lyt-
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og-læs’; i en hel del andre tilfælde er eksisterende kapitler udvidet med stof og øvelser, der som 

hovedregel kan betragtes som kompletterende tilvalgsstof. 

 

Endelig er der udarbejdet en længere række internetbaserede øvelser til de studerendes 

individuelle brug uden for undervisningen. Disse øvelser er ’selvrettende’ og for størstedelens 

vedkommende at betragte som et tilbud om frivilligt hjemmearbejde som supplement til bogens 

øvrige hjemmearbejde. Øvelserne findes samlet under fællestitlen ”On Your Own”, der er 

anbragt sidst i hvert kapitel. 
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Overordnet ramme 

”Start! - En begynderbog for udenlandske 

studerende” er udviklet med henblik på 

undervisning på begynderkurser i dansk for 

udenlandske studerende på Københavns 

universitet, Amager; på disse kurser er 

klasserne almindeligvis multinationale, og 

der kan bruges hjælpesprog i form af 

engelsk i undervisningen. 

 

Forlægget var oprindelig begynderbøgerne i 

”På sporet” - et materiale beregnet til 

voksne kursister, der bor i Danmark og går 

på den såkaldte danskuddannelse 3, dvs. 

kursister med studentereksamen bag sig og 

høj indlæringskapacitet. 

 

Udformningen af ”Start!” har imidlertid i 

høj grad været styret af flg. specifikke krav 

til materialet, der  

 

- er tilpasset målgruppen i valg af stof  

og tilgang 

 - kan afsluttes med individuel skriftlig og 

mundtlig eksamination 

 - kan anvendes på kurser af 60-75 

lektioners varighed 

 - kan bruges på kurser med et stærkt 

komprimeret forløb (knap 3 uger) 

 

Målgruppen udvekslingsstuderende 

Situationen som udvekslingsstudent i landet 

byder på mulighed for personlig kontakt 

med dansk og dansktalende i utallige, 

overvejende taleproglige hverdags-

sammenhænge, deri ligner den de 

”egentlige” indvandreres.   

 

Situationen adskiller sig imidlertid på 

afgørende punkter fra et egentlig 

andetsprogsperspektiv. Den helt afgørende 

faktor er tidshorisonten. For udvekslings-

studenterne rækker den fra 5-6 måneder til 

et eller to år – og for en betydelig del af de 

studerende indskrænker den systematiske 

danskundervisning sig til netop det 

begynderkursus, ”Start!” er beregnet til at 

dække, og som i vidt omfang. afvikles som 

højintensive 3-ugers kurser. 

 

Enhver form for mere langsigtet 

målsætning og arbejde er dermed udelukket 

på det konkrete plan: Man må arbejde med 

sprog, der kan bringes til at fungere her og 

nu i afrundede kommunikationssituationer, 

og investeringer, der først giver resultat på 

langt sigt, falder væk som meningsløse – et 

forhold, der ikke mindst rammer dele af 

arbejdet med udtalen, men som tendentielt 

gælder alt arbejde med sprogets formside 

og -systemer. 

 

På den anden side er udvekslingsstudenters 

motiv for at gå i gang med et danskkursus 

langt fra udelukkende ønsket om at kunne 

kommunikere med omgivelserne – det 

klares i praksis både bedre og hurtigere på 

engelsk! Der er - også - tale om en række 
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andre grunde i mere eller mindre uklare 

blandinger.  

 

En vigtig grund er givetvis en vis 

nysgerrighed over for dette for nogle 

studerende halvvejs ”eksotiske” sprog- Den 

er tit parret med en anden: muligheden for 

at få den erfaring, det er at lære og tale et 

fremmed sprog i praksis ”på stedet”; det er 

et motiv, der er meget typisk blandt 

studerende fra de mere eller mindre 

monolingvistiske lande USA, Australien, 

England, Brasilien og sydamerikanske 

lande, og som i en del tilfælde er 

understøttet af direkte krav fra de 

studerendes hjemuniversiteter.  

 

En – mindre – del af de studerende har 

decideret studierelateret, lingvistisk 

interesse i at lære dansk; og endelig er der 

også f.eks. tyske studerende, der har mere 

eller mindre håndfaste overvejelse om 

fremtidigt karriere og/eller liv i Danmark. 

 

Til ovennævnte ”idealistiske” motiver 

kommer for en del studerendes 

vedkommende den helt kontante – og helt 

legitime - begrundelse, at et veloverstået 

kursus i dansk giver ”credits” i 

studieregnskabet – et motiv der dog meget 

sjældent er den studerendes eneste. 

 

Et helt andet forhold, der generelt 

karakteriserer de studerende som 

målgruppe, er, at de i et vist omfang 

efterspørger teoretisk indsigt, forklaringer 

og perspektivering. Det betyder, at nogle 

forhold og fænomener må tages op - i det 

mindste omtales kort - også selvom de 

ligger uden for det funktionelt minimalt 

nødvendige for det konkrete sprogstof på 

niveauet. 

 

Så forskellige motiver og interesser de 

studerende end har, er der et træk der er 

fælles: Det er ingen tvingende 

nødvendighed for dem at lære dansk; såvel 

studie som hverdagsliv er baseret på, at 

både de studerende og deres omgivelser kan 

tale engelsk. Dette forhold og den korte 

tidshorisont skærper ovennævnte krav om, 

at undervisningen baseres på stof og 

arbejdsformer, der opleves umiddelbart 

meningsfulde og tilfredsstillende, så at sige 

”giver bonus her og nu”. 

 

De fire færdigheder - Prioritering 

I ”Start!” arbejdes der med alle 4 

færdigheder: tale, lytteforståelse, læsning 

og skriftlig fremstilling, men de er langt fra 

at være prioriteret lige højt - rækkefølgen 

afspejler prioriteringen 

 

Kriterierne bag prioriteringen er ikke 

udelukkende de studerendes ”behov” som 

man måtte formode dem, men en 

kombination af dette ”nyttesyn” med et 

”mulighedssyn”. 
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Det ligger lige for, at de studerende i første 

omgang vil have ”brug for” at 

kommunikere mundtligt på dansk – dvs. at 

kunne sige noget selv og minimalt forstå, 

hvad de evt. får af svar, eksempelvis spørge 

efter et toilet eller bestille en kop kaffe på 

en cafe.  

 

Dertil kommer imidlertid, at de studerende 

– uanset om de tager initiativ til selv at tale 

dansk eller ej – vil være omgivet af dansk 

tale en betydelig del af deres tid i landet 

ikke alene i kantiner, busser, på kollegier 

mv. men også f.eks. fra radio og fjernsyn i 

omgivelserne. Lytte/forstå-færdigheden er 

derfor vægtet temmelig højt: Der er et 

relativt stort lytteinput, både i form af 

dialoger og sammenhængende tekster, og 

en del af de selvrettende øvelser er en 

længere serie af kombinerede læse-og-lytte-

opgaver (se s. 17 og 18). 

 

Præcis det samme kan naturligvis med fuld 

ret fremføres for læsnings vedkommende: 

det vrimler med skriftlige beskeder, opslag 

osv. overalt, og det er overordentlig 

relevant at kunne læse på et fremmed sprog. 

Når læsning alligevel med god samvittighed 

er prioriteret noget lavere end de mundtlige 

færdigheder, skyldes det, at det er den 

færdighed, de studerende har lettest ved at 

tilegne sig uden egentlig undervisning: I 

kraft af deres gode læsestrategier vil langt 

de fleste studerende kunne afkode mindre 

tekster af forskellig slags på egen hånd 

v.hj.a. en ordbog - forudsat, at de har et vist, 

minimalt indblik i bl.a. bøjningskategorier 

og -endelser. 

 

At de studerende i ringest grad har ”brug 

for” at kunne skrive på dansk, er sikkert 

ikke kontroversielt, og generelt har det 

skriftlige arbejde i ”Start!” karakter af 

støttedisciplin, bl.a. i forhold til ordstilling 

og bøjningsformer. De fleste studerende 

ville nu nok føle det underligt, slet ikke at 

prøve at udtrykke sig skriftligt - skriftligt 

sprog ”hører med”, så at sige – og der 

indgår der en række ”mini-essays” i 

materialet. En helt anden, men meget 

kontant begrundelse herfor er universitetets 

krav om, at skriftlig fremstilling på basalt 

niveau indgår i den afsluttende test. 

 

Materialets krav til de studerende 

Uanset, hvad art de studerendes motivation 

er af, må den være høj, for så vidt som der 

kræves en ganske solid indsats af de 

studerende: Foruden aktiv deltagelse i 

timerne må de være indstillet på at bruge en 

del tid på forberedelse mellem hver 

undervisningsgang.  

 

Som omtalt kan netop erfaringen med at 

lære et fremmedsprog overhovedet være et 

motiv for nogle udvekslingsstudenter. Men 

for studerende uden erfaring – læs: 

veludviklede læringsstrategier på området – 
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er det selvsagt er det ekstra kapacitets-

krævende, og det må disse studerende (og 

deres lærere) være indstillet på. 

 

I praksis forudsætter den hurtige 

progression også, at de studerende har et 

europæisk sprog som modersmål og/eller, 

at de har lært engelsk på højt niveau - vel at 

mærke, så de behersker det aktivt, ikke 

”bare” som ”læsesprog”; studerende med 

fjerntliggende modersmål uden 

veludviklede færdigheder på engelsk vil 

ikke kunne følge tempoet i så komprimeret 

et forløb med tilfredsstillende resultat.  

 

Målsprog 

Den type dansk, de studerende præsenteres 

for i ”Start!”, er det stort set egnsneutrale 

sprog, som unge og yngre mennesker af 

middelklassen i København og større 

danske byer bruger i private/kun svagt 

formelt prægede sammenhænge, når de ikke 

kun er ”sig selv” - egentligt gruppesprog og 

decideret slang er ikke målsproget i 

materialet, selvom der indgår enkelte 

typiske slang-/talesprogsudtryk hist og her. 

 

Ikke mindst i begyndersammenhæng er det 

nødvendigt at tage højde for et centralt træk 

ved denne type dansk: et generelt højt 

taletempo med et stort antal assimilations- 

og reduktionsfænomener af forskellig slags. 

Den samlede virkning af dem er, at 

lydbilledet kommer endnu længere væk fra 

skriften, end det under alle omstændigheder 

allerede er, og mens det ikke nødvendigvis 

er idealet for de studerendes egen (ud)tale, 

er det altafgørende for deres forståelse af 

det dansk, de hører omkring sig, at de bliver 

fortrolige med disse forhold. Bl.a. derfor er 

en hjørnesten i materialet et stort lydligt 

input, både til de studerendes individuelle 

brug hjemme og i klassen. 

 

Sprogstof og genrer 

Til aktiv beherskelse arbejdes der 

grundlæggende med to typer stof i ”Start!”: 

dialogisk stof og fortællesprog. Passivt 

arbejdes desuden med dansk af typen 

”avissprog”. 

 

Det dialogiske stof er en række 

umiddelbart anvendelige spørgsmål/svar – 

herunder en række sproghandlinger - og 

tilknyttet ordstof til brug i de studerendes 

danske hverdag. Situationerne er hentet i de 

nære omgivelser, f.eks. indkøb i 

kiosk/kantine på universitetet - og en del af 

det er ”social small talk” af typen ”Hvor 

skal du hen?” eller ”Vil du med ned i 

kantinen og spise frokost?”. 

 

Det dialogiske stof præsenteres i kapitlerne 

i form af en række input (”inputstoffet”). 

Det indøves konsekvent gennem arbejde 

med replikskifter ud fra ”pindemænd” med 

stikord i talebobler, men aktiveres 

derudover i friere, kommunikative opgaver 
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på forskellig vis, oftest i de såkaldte 

”rundgange” (se s. 22). 

 

Sammenhængende fortællesprog – er 

beskrivende sprog i tredje person (tekster 

om bogens gennemgående personer) eller i 

(overvejende) første person (om de 

studerendes egne forhold).  

 

Tredjepersonssprog udvikles især gennem 

øvelsesformen kaldet ”Mundtligt 

tekstarbejde”, som er en art genfortælling af 

læst tekst enten ud fra en billedserie (kapitel 

2, 11, (15) og 17) eller blot stikordsinput 

(bl.a. i kapitel 21); det understøttes af 

tilhørende ”udtalehjemmearbejde”, hvor 

sætningerne er så simple, at de siden kan 

fungere som modeller for de studerendes 

egen sætningsproduktion. 

 

Fortællesprog i første person udvikles dels i 

forlængelse af det dialogiske arbejde, dels 

gennem skrivning af ”mini-essays”. Det er 

målet, at de studerende kan formulere sig 

både mundtligt og skriftligt på ganske vist 

helt elementært niveau, men dog 

selvstændigt og sammenhængende omkring 

en række emner i deres situation som 

udvekslingsstudenter: deres bolig- og 

transportforhold i Danmark, deres studie 

her og i hjemlandet, deres nationalitet og 

sproglige baggrund, mødet med andre 

madvarer og spisevaner m.v.  

 

Læsefærdighed: ”Avisdansk” 

I tilknytning til arbejdet med de nævnte 

emner opøves en vis læsefærdighed på 

dansk gennem læsningen af en række 

såkaldte ”videnstekster” om danske socio-

kulturelle forhold, f.eks. ”Danskernes 

madvaner” og Studerende i Danmark” (se s. 

16). Teksterne minder i formulering om 

(avis)artikler, er maximalt baseret det 

allerede indlærte ordstof og i tilgift forsynet 

med gloselister på engelsk.  

 

Til vidensteksterne knytter sig arbejde med 

læseforståelse og med ordforråd, begge dele 

i form af internetbaserede, selvrettende 

opgaver (se s. 17).  

 

”Systemarbejde” 

Både læsning og friere sammenhængende 

fortælling forudsætter viden om sprogets 

formsystemer, og derfor arbejdes der i 

”Start” på at opbygge en vis grammatisk 

basisviden. I den forbindelse arbejdes der 

eksplicit med elementære regler for bøjning 

og sætningsdannelse, og inden for 

udtaleforhold, bl.a. arbejdes der her med 

systematiske skrift/lyd-sammenhænge.  

 

”Explicit” skal her ikke forstås som 

’formulerede regler til udenadslære’, men 

blot, at de pågældende arbejdsfaser klart 

drejer sig om sprogets formelle regelsæt. 

Der er med vilje ikke brugt nogen form for 

termer, hverken danske eller latinske 
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grammatiske betegnelser; dermed er det op 

til den enkelte lærer at vurdere, om de 

studerende i klassen har glæde af sådanne 

termer eller snarere belastes unødvendigt af 

dem (hvad der ganske ofte er tilfældet, især 

for studerende fra engelsksprogede lande).  

 

Regler og mønstre demonstreres generelt 

gennem eksempler, der præsenteres 

udhævet Grammatikpunkter eller OBS-

boxe (se x. 15).  Boxene er anbragt i det 

input- og tekststof, hvor de aktuelle forhold 

kan iagttages. 

 

Alt ”systemarbejde” har således konsekvent 

udgangspunkt i det konkrete stof og er i den 

forstand bundet til bogens emner og 

situationer: Det er ikke materialets mål at 

præsentere samtlige ordklasser eller alle 

bøjningskategorier i dansk. 

 

Omvendt er der - ud over det funktionelt 

strengt nødvendige - medtaget præsentation 

af nogle træk, der må formodes at stimulere 

de studerendes lingvistiske nysgerrighed og 

interesse, f.eks. stød. Sådant stof er 

imidlertid omhyggeligt ikke så dybt 

integreret i materialet, at det er obligatorisk 

for forløbet, det kan tværtimod problemfrit 

overspringes og/eller tages op på et andet 

tidspunkt” (se også om ”Udvidet 

kursusforløb s. 16). 

 

 

Tidshorisont og stofvinkling 

Det er umiddelbart indlysende, at alt 

materiale til sprogundervisning udvælges i 

henhold til relevans for kursisterne, 

sproglig kompleksitet og transparens, 

anvendelighed i andre kontekster end den 

præsenterede m.v. For ”Start!” er der som 

omtalt ovenfor tale om en meget kort 

tidshorisont, og dette forhold sætter sig 

igennem ikke alene ved de overordnede 

valg af emner/situationer og undervisnings-

mæssig tilgang, men også i høj grad ved 

den helt konkrete vinkling af stoffet.  

 

To illustrative eksempler: 

 

1) Spørgsmålet ”Du er amerikaner, ikke?” 

kan besvares med kortsvar af typen ”Jo, det 

er jeg” – og det er en relativt frekvent måde 

at tale på blandt danske native speakers.  

Sådanne kortsvar er imidlertid generelt ikke 

medtaget i ”Start!”. I stedet er der valgt svar 

af typen ”Jo, jeg kommer fra Seattle”. Dette 

svar har ikke alene højere informations-

værdi, det har også bredere anvendelses-

mulighed, idet sætningen ”Jeg kommer fra 

Seattle” kan bruges selvstændigt, uden 

forudgående et spørgsmål; desuden er 

kortsvar med deres typiske struktur ”Det er 

jeg …” langt mindre transparente for de 

studerende end den valgte struktur med 

subjekt fulgt af verbum ”Jeg er ...”: og 

endelig forudsætter korrekt udformning af 

kortsvaret, at også spørgsmålets sproglige 

udformning blev korrekt analyseret – alt i 
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alt temmelig meget arbejde for temmelig 

lidt information! 

 

2) Tal og bogstaver er begge dele typisk 

begynderstof og indgår naturligvis også i 

”Start!” i et vist omgang. 

 

Kommunikativt meningsfuld omgang med 

f.eks. telefonnumre og e-mailadresser 

kræver imidlertid en overordentlig stor 

arbejdsindsats, og mens denne investering 

lønner sig for folk med udsigt til et længere 

ophold i Danmark, står brugsværdien for de 

udvekslingsstuderende i de fleste tilfælde 

ikke mål med indlærings-arbejdet.  

I Start!” er der derfor valgt andre 

brugssammenhænge: tal trænes overvejende 

passivt, gennem lytteopgaver af forskellig 

art, bl.a. under rubrikken ”On Your Own” 

(se s. 17), og bogstavers navne behandles 

kun i den første mødegangs lidt legende 

introduktionsfase. 
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MATERIALETS DELE 

Udover selve lærebogen består materialet af 

arbejdshæftet, lydspor til brug i klassen, 

lydspor til de studerendes brug hjemme 

og selvrettende øvelser (herunder ”On 

Your Own”); der henvises systematisk og 

konsekvent fra lærebogen til alle opgaver 

og lydspor.  

 

Alle lydspor kan aflyttes eller hentes fra 

hjemmesiden www.medtryk.dk – 

arbejdshæftet købes sammen med 

lærebogen. Link til selvrettende øvelser 

fås ved henvendelse til forlaget. 

 

Lærebogens struktur  

Materialet er organiseret i 29 kapitler, 

hvoraf de 6 er bygget op omkring en såkaldt 

”videnstekst”, dvs. en informativ tekst a la 

(avis)artikel (se s. 16), mens de øvrige 23 

kapitler er bygget op omkring enten en 

fortællende tekst eller ”inputstof”, som 

hovedregel i form af spørgsmål/svar-

konstruktioner.  Sidst i lærebogen findes en 

række Tillæg og Grammatiske oversigter, 

se s. 18. 

 

Inden for hvert enkelt kapitel er der 

fortløbende nummerering af de enkelte 

arbejdsfaser og øvelser; herfra er der 

henvisninger til sider med ”pindemænd” og 

hjemmearbejde i arbejdshæftet, ligesom der 

er henvisninger frem og tilbage mellem 

grammatikpunkter og forskellige opgaver 

og til de forskellige tillæg, der er placeret 

efter de egentlige kapitler i lærebogen. 

 

Opsætning af inputstoffet 

Hvert nummereret input omhandler et 

replikskifte - f.eks. en spørgsmål- /svar-

situation - eller ganske enkelt en 

fremsættende sætning.  

 

I inputtet er indholdsord præsenteret på grå 

baggrund (”gråfelt”), hvormed markeres, at 

de kan udskiftes med lignende ordstof, der 

enten forudsættes kendt fra tidligere 

kapitler eller findes præsenteret i 

umiddelbar nærhed. I det sidste tilfælde er 

ordstoffet samlet i en såkaldt ”ORDBOX”, 

som er en alfabetisk ordnet ordliste 

markeret med gullig baggrundsfarve; 

ORDBOXE findes ligesom det øvrige 

inputstof indtalt på lydspor til de studerende 

brug hjemme. 

 

De studerende er naturligvis i høj grad 

tilbøjelige til at skrive forklaringer, 

oversættelse m.v. på inputsiderne, og derfor 

er der på siderne med input så vidt muligt 

god plads omkring stoffet.  

 

Inputtene er systematisk sat op i opslag: 

Selve inputstoffet sidder altid på en 

venstreside, på den modstående højreside 

sidder det tilhørende udtalearbejde, der 

består i dels de sætninger og det ordstof, 

som de studerende kan finde på lydsporene, 

http://www.medtryk.dk/
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dels forskellige fænomener i inputstoffet, 

som læreren med fordel kan påpege under 

præsentationen af stoffet, men ikke findes 

på de studerendes lydspor.  

 

På udtalesiden er det indtalte stof altid helt 

venstrestille, mens derimod stof, læreren 

kan vælge at inddrage, er rykket ind på 

siden. Det indtalte stof er altid til såkaldte 

standardobservationer – tryk, udstregning 

af overflødige bogstaver m.v. – sådan at de 

studerende efter den første indføring i 

bogens metodiske udtalearbejde kan arbejde 

med udtalesiderne på egen hånd som del af 

forberedelsen til næste mødegang hjemme. 

 

Alt stof præsenteret under betegnelserne 

’input’ og ’ordbox’ er beregnet til aktiv 

indlæring, og dette er grafisk understreget 

ved, at det er sat med ”fed” skrift. 

 
Grammatikpunkter, OBS-boxe og 

”Husk” 

I forbindelse med både inputstof og tekster 

dukker der selvsagt grammatiske forhold 

op, som enten påkalder sig umiddelbar 

forklaring og tematiseres i følgende øvelser, 

eller som det kan være en velegnet 

mulighed for blot at notere sig. Sidstnævnte 

er betegnet ”OBS” og er markeret med blå 

baggrund, mens førstnævnte er markeret 

med grøn baggrund, og er forsynet med en 

titel og et nummer.  

 

Grammatikpunkter er løbende nummereret 

bogen igennem, så de er lette at finde frem 

til, lige som der henvises til dem fra øvelser 

og hjemmearbejde. Grammatikpunkterne 

har desuden titler, ment som en hjælp for 

læreren til hurtigt at få overblik over stoffet. 

For de studerende er det imidlertid ikke 

nødvendigt at forstå titlen for at kunne 

bruge eksemplerne – det er faktisk slet ikke 

meningen, jf. bogens generelle strategi om 

ikke at binde undervisningen til en 

grammatisk terminologi. 

 

Tematiseres et grammatisk forhold mere 

end en gang, henvises der med nummer og 

sidetal i en ”HUSK-box” tilbage til det 

Grammatikpunkt, hvor stoffet blev 

introduceret, så de studerende også på egen 

hånd kan finde tilbage til tidligere 

eksempler. HUSK-boxe er grønne lige som 

Grammatikpunkterne.  

 

Instruktioner og instruktionssprog 

Det har været et stærkt ønske at gøre selve 

lærebogen så ”selvforklarende” som muligt, 

så læreren ikke skal døje at holde rede på en 

længere række arbejdsformer og 

øvelsestyper udenad. I stedet er der overalt 

indsat instruktioner til de enkelte 

arbejdsgange og opgaver.  

 

Bortset fra øvelsesserien ”On Your Own” er 

lærebogens instruktioner på dansk og 

henvender sig til læreren. For at holde 
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disse instruktioner adskilt fra bogens øvrige 

stof, er de skrevet i kursiv. Dette enkle 

princip bør man naturligvis gøre de 

studerende opmærksom på.  

 

I arbejdshæftet og i de selvrettende øvelser 

er derimod alle instruktioner henvendt til de 

studerende og derfor på engelsk.  

 
”Udvidet kursusforløb” 

Markeringen ”Udvidet kursusforløb” – 

der understøttes af, at alt dette stof er sat 

med blå skrift - er et forsøg på at bygge 

fleksibilitet ind i materialet, sådan at bogen 

kan bruges på undervisningsforløb af 

forskellig længde og med forskelligt antal 

undervisningsenheder pr mødegang.  

 

Betegnelsen bruges både om enkelte 

øvelser og om hele kapitler; fælles er, at det 

pågældende stof er godt og ”mere 

udtømmende” at medtage, men at man på 

den anden side godt kan udelade det, uden 

at sætte det videre forløb over styr.  

 

På de intensive 3-ugers B1-kurser tilrådes 

det, at man konsekvent springer alt dette 

stof over. 

 

Arbejdshæftet 

- en slet og ret en samling af alle opgaver, 

der er tænkt som hjemmearbejde mellem 

undervisningsgangene. Der er konsekvent 

sidehenvisninger fra lærebogen til 

arbejdshæftets opgaver, ligesom 

illustrationerne i lærebogen går igen i 

Arbejdshæftet, omend i sort/hvid. Desuden 

henvises fra Arbejdshæftet til bl.a. 

Grammatikpunkterne i lærebogen, så evt. 

studerende, der ikke har været til 

undervisning, har en mulighed for selv at 

finde frem til det pågældende stof. 

 

I Arbejdshæftet er instruktionerne henvendt 

til de studerende og følgelig på engelsk. 

 
”Videnstekster” 

De 6 videnstekster er sat op med med fotos 

på farvet baggrund og med spalteopsætning 

af den fortløbende tekst, og de signalerer på 

den måde ’non-lærebog’: Vidensteksternes 

primære funktion er ikke at formidle 

sproglig viden, men viden om den reale 

verden og – nok så vigtigt – læseoplevelsen 

ved at læse om ”noget rigtigt” på dansk. Til 

teksterne findes selvrettende opgaver i 

læseforståelse, se s. 17. 

 

Sprogligt er teksternes vigtigste funktion at 

opbygge et passivt ordforråd inden for, 

hvad man kunne betegne som (lettere) 

”avis-sprog” - en nøgle til forståelse af de 

nyhedoverskrifter o. lign. som de 

studerende støder på i deres hverdag; det 

understøttes af tilhørende ordforrådsarbejde 

under titlen ”_vocabulary” (se ”On Your 

Own” s. 18) . De sammenhængende tekster 

giver desuden mulighed for at samle en 

længere række eksempler på f.eks. 

inversion og adjektivers former, og det er i 
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disse tilfælde udnyttet som springbræt til 

efterfølgende grammatisk arbejde. Langt de 

fleste grammatiske iagttagelser i disse 

kapitler har imidlertid form af OBS-boxe, 

og er altså ikke obligatorisk stof (se ovenfor 

s. 15) 

 
Selvrettende øvelser 

- har som funktion at lade de studerende 

arbejde med stof på egen hånd, uden at det 

forbruger undervisningstid. Lærerens 

opgave indskrænker sig til at henvise til 

opgaverne på det rigtige tidspunkt i forhold 

til undervisningen, derefter har hun/han 

ikke (nødvendigvis) noget med disse 

opgaver at gøre, de er indrettet, så det er 

muligt at give meningsfuld feedback via 

programmet.  

 

De selvrettende øvelser er generelt ikke 

”obligatoriske”, man kan lade det være helt 

op til de studerende selv, om de vil lave 

dem eller ej. 

 

Der er to typer af selvrettende øvelser i 

materialet: opgaverne i læseforståelse og 

øvelserne samlet under fællestitlen ”On 

Your Own”. 

 

Opgaverne i læseforståelse er quizlignende 

spørgsmål til vidensteksterne; der er typisk 

omkring 10 til hver videnstekst, bestående 

af en et indledende udsagt efterfulgt af 3-5 

valgmuligheder, hvoraf kun en er rigtig. 

Man kan naturligvis ”klikke sig frem” til 

den rigtige løsning (multiple choice), men 

ved forkert svar trækkes der points fra den 

samlede score, og programmet opfordrer 

desuden til, at man finder det relevante sted 

i vidensteksten. Der henvises specifikt fra 

lærebogen til opgaverne i læseforståelse. 

 

“On Your Own”  

Under denne fællestitel tilbydes 

supplerende opgaver af en del forskellige 

slags.  

 

En del af dem har til formål at understøtte 

arbejdet med grammatisk stof eller 

inputstof – det gælder eksempelvis rækken 

af opgaver med undertitlen ”_pinde”: Her 

drejer det sig om en øvelsestype, hvor en 

række spørgsmål/svar i ”uorden” skal føres 

meningsfuldt sammen (med ’drag and 

drop’); dette arbejde egner sig som ”brush-

up” for de studerende ved hjemmearbejdet 

med inputstoffet (og er desuden en hjælp 

for studerende, der har været fraværende fra 

introduktion af stoffet i klassen). Der er 

også supplerende opgaver af build-up-type i 

bl.a. ordstilling. 

 

Den største del af ”On Your Own”-

opgaverne tilbyder imidlertid, hvad man 

fristes til at kalde ”træning” i stof, som det 

ville være (for) tidskrævende at arbejde 

med i undervisningen. En del disse opgaver 

er baseret på lytteinput og går enten ud på 

at udvælge det hørte input af en række 
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muligheder eller selv at indtaste det hørte; 

der er øvelser af denne type i bl.a. tal af 

forskellige slags, klokkeslæt og bøjnings-

former (af substantiver verber), opgaverne 

har undertitler af typen ”_numbers”, 

”_nouns” etc.  

 

En noget anden opgavetype med lytteinput 

er øvelserne under serietitlen ”_lyt-og-

læs”, der - som titlen siger - er kombinerede 

øvelser i at lytte og læse: Lytteinputtet er en 

dialog, der findes beskrevet i form af en 

læsetekst i 3. person. Teksten findes i flere 

udgaver på skærmen, opgaven går ud på at 

finde frem til den af tekstvarianterne, der 

svarer præcis til dialogens data. Serien 

introduceres i kapitel 6 og fortsættes hele 

materialet igennem. 

 

Endelig findes der i tilknytning til 

vidensteksterne konsekvent 

ordforrådstræning, med undertitlen 

”_vocabulary”; opgaverne går ud på at føje 

en udvalgt række gloser fra teksten, typisk 

12-15 ord, ind i sætninger af samme tilsnit 

som den pågældende videnstekst. 

 

Det fremgår af de ”ikoner”, der markerer 

On Your Own”-øvelserne i lærebogen, om 

de er baseret på lytteinput, også omfatter 

læsning af input eller ”bare” er øvelser uden 

input. 

 

 

Tillæg 

Bag i lærebogen sidder en række tillæg, 

dvs. samlede opstillinger af talord, klokken, 

ugedage o.lign. En del af dette stof er 

samlet i ORDBOXE, der findes indtalt på 

de studerendes lydspor i stil med andre 

ORDBOXE. 

 

Der henvises systematisk fra Inputstof og 

tekster til Tillæggene. 

 

 

De grammatiske oversigter bag i 

lærebogen 

 - er systematiske opstillinger af det 

grammatiske stof, der er fokus på rundt 

omkring i bogen. Oversigterne er opstillet 

ud fra ordklasser, en undtagelse er dog 

listerne over tidsudtryk.  

 

Opstillingerne har udelukkende til formål at 

give overblik til de mere systematisk 

indstillede (lærere og de) studerende, der 

har nok teoretisk grammatisk viden til at 

udnytte den abstrakte form.  I forhold til 

Grammatikpunkterne tilføres der ikke noget 

nyt stof, og opstillingerne er ikke på nogen 

måde et ”must” i undervisningen; der er 

derfor ingen henvisninger fra kapitlerne til 

dem. 
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Ideelt set skulle dette kapitel være 

overflødigt: det har været et eksplicit mål 

bag udformningen af bogen, at materialet 

skulle være så let som muligt at gå til for 

læreren, og derfor fremgår alle arbejdsfaser 

og øvelsesforløb umiddelbart af de 

allestedsnærværende instruktioner i kursiv 

trykt i selve bogen. 

 

Alligevel er der enkelte arbejdsgange, hvor 

et par kommentarer om den tilsigtede 

fremgangsmåde kan spare førstegangs-

brugeren for unødvendige ærgrelser. Det 

drejer sig om  

 

 - arbejdet omkring præsentation og 

arbejde med input-stoffet  

 

 - forskellige arbejdsfaser i forbindelse med 

tekstarbejdet (præsentation og ”Mundtligt 

tekstarbejde”) 

 

ARBEJDET MED INPUTSTOF 

Input-stoffet indtager en nøgle-position i 

materialet som det, der er basis for alt 

videre arbejde i det enkelte kapitel, og 

præsentationen af det er første led i et 

forløb, der afsluttes med en fase, hvor de 

studerende bruger stoffet til reel 

kommunikation.  

 

Derfor er det vigtigt at notere sig følgende 

”advarsel”: 

 

Det er uhensigtsmæssigt for hele forløbet 

omkring input-stoffet, hvis 

præsentationen sker i form af ”runder” 

el. lign. hvor de studerende oplyser egne 

data i klassen! (gælder dog ikke 

allerførste mødegang). 

 

Det er der to grunde til: 

 

1.  

De studerendes data er ”råmaterialet” i det 

kommunikative arbejde, der afslutter 

forløbet, og for at kommunikationen skal 

være meningsfuld og interessant, må 

oplysningerne selvsagt ikke (alle) være 

kendt på forhånd! 

 

Den kommunikative arbejdsfase har i 

regelen form af en såkaldt ”rundgang” – 

dvs. en fase, hvor de studerende går rundt i 

klassen og snakker med samtlige 

klassekammerater, f,eks. med det formål at 

samle informationer til en form for 

klassestatistik, som til sidst ”offentliggøres” 

i klassen. 

 

2.  

Det er ikke meningen, at de studerende skal 

nøjes med at lære det svar/den frase, der er 

aktuel for dem individuelt. Det er 

tværtimod meningen, de skal lære alle de 

forskellige muligheder og det tilhørende 

ordstof præsenteret i som input-stof. 
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Det skal de dels - mere snævert - fordi de 

under den senere kommunikative 

arbejdsfase skal kunne forstå de 

oplysninger, de får af klasse-kammeraterne 

– dels, overordnet, fordi det ganske enkelt 

er det stof, der skal læres, både på ord- og 

fraseniveau, jf. at der generelt er brugt 

selvstændigt ”indholdsbærende” 

konstruktioner som input, ikke ”tomme 

reaktionssvar” (se ovenfor s. 11). 

 

Sammenfattende forløbet arbejdet med 

input-stoffet i flg. 5 faser: 

 

- betydningspræsentation  

– udtalearbejde  

– dialogtræning  

– fluencytræning  

– kommunikativ fase. 

 
1. Betydningspræsentationen  

Hvordan man mere konkret vil foretage 

præsentationen af stoffet - med oversættelse 

til engelsk eller med (mest mulig) brug af 

dansk, med ren lærergennemgang eller også 

med elevoplæsning - er selvsagt en 

smagssag. Hovedsagen i denne fase er 

ganske enkelt, at de studerende forstår, 

hvad stoffet betyder. 

 

2. Udtalearbejdet til inputstoffet sidder 

som omtalt altid på højresiden overfor 

inputtet, og man kan gennemarbejde det 

umiddelbart samtidig med den egentlige 

præsentation eller vente og arbejde det 

igennem i en adskilt fase – men stoffet skal 

være forstået, før man kan fokusere på 

udtalen. 

 

De første mødegange er det en god ide at 

gennemarbejde udtalesiderne i klassen 

grundigt, ikke mindst for at få indøvet 

arbejdsformerne. Derefter må det langt hen 

ad vejen overlades til de studerendes eget 

arbejde hjemme. Man kan så løbe det 

igennem næste mødegang f.eks. som optakt 

til fluencyarbejdet eller som del af den 

generelle gennemgang af hjemmearbejdet. 

 

3. Dialogarbejdet  

 - er en egentlig indøvningsfase: De 

studerende arbejder i 2-mandsgrupper med 

at formulere de replikskifter, der fremgår af 

”pindemændene” i arbejdshæftet. Der er 

normalt 8 sæt spørgsmål/svar i et 

dialogarbejde. 

 

I nogle tilfælde er der ikke tale om 

replikskifter, men blot om udsagn; dette er 

grafisk markeret af firkantet taleboble og af 

titlen ”Mundtlig arbejde” i stedet for 

”Dialogtræning”. 

 

De studerende øver sig – og skifter roller – 

indtil de kan opbygge konstruktionerne 

omkring nøgleordene stort set uden at slå 

tilbage og kigge i inputtet. Man afslutter 

med en runde i klassen, så man signalerer, 

at øvefasen skal tages alvorligt – her kan 
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også fælles problemer, bl.a. af udtalen, 

tages op. Man må derfor også afsætte tid 

nok til fasen. 

 

Dialogarbejdet i arbejdshæftet er samtidig 

mundtligt hjemmearbejde: de studerende 

skal simpelt hen være i stand til at 

gennemspille replikskifterne næste 

mødegang. 

 

4. Fluencytræning 

- er en repetitionsfase den følgende 

mødegang. For at det ikke skal være ren og 

skær repetition, er der 8 nye sæt 

”pindemænd” med nye nøgleord og/eller 

andre kombinationer. Principielt skal det 

være muligt for de studerende at holde 

selve lærebogen lukket under fasen!  

Man kan glimrende starte med eksemplerne 

fra Dialogarbejdet som ”warm-up”.  

 

5. Kommunikativ fase: ”Rundgang” 

Den kommunikative fase er i reglen af 

typen ”rundgang”, hvor de studerende 

kommunikerer med hinanden på egen hånd, 

helt uden om læreren (som altså ikke får 

nogen oplysninger om de studerende ad 

denne vej).  

 

Under rundgangen går de studerende frit 

rundt i klasseværelset og snakker med 

hinanden – alle skal ideelt set snakke med 

alle, men i store klasser må man naturligvis 

afbryde efter et passende tidsrum, hvis der 

ikke skal indsamles data til brug for en 

statistik. 

 

I bogens første rundgang (i kapitel 4) 

samles oplysningerne ikke; det er rigeligt 

motiverende for de studerende, at det 

overhovedet kan lade sig gøre at snakke så 

frit sammen – men i senere kapitler er der 

skemaer til indsamling af data, udarbejdelse 

af ”statistik” og efterfølgende ”rapport” i 

klassen.  

 

Selve afrapporteringen til sidst går tit til i 

morsomt kaos, fordi der har været allehånde 

misforståelser, så tallene ikke stemmer – 

men i sit væsen, den styrede form, opleves 

den også som pligt og ”anti-klimaks” efter 

den frie kommunikation, og man kan roligt 

tage den lidt let: Det er oplevelsen af at 

kommunikere på dansk, uden lærerens 

medvirken, der er det centrale ved 

arbejdsformen. 

 

I nogle kapitler er rundgangen styret af 

såkaldte ”inputkort”, dvs. papirlapper med 

stikord, som de bytter efter hver afsluttet 

samtale, så de får prøvet mange/alle 

muligheder under rundgangen.  

 

Inputkortene findes til kopiering her i 

lærervejl., i sidste kapitel. 
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ARBEJDE MED TEKSTER 

Ved udarbejdelsen af ”Start!” har det været 

et delmål at udvikle metoder til 

tekstpræsentation, der er mere aktiverende 

for de studerende end den traditionelle 

’tekstgennemgang’, og samtidig 

opprioriterer lytning. 

 

I kapitel 2 og 17 præsenteres teksterne ikke 

i deres færdige form, men gennem flg. 

faser: 

 - indledende lytning m. spørgsmål 

 - forløb af billedinput ud fra lytning 

 - betydningspræsentation af sætninger 

 - tekstopbygning ud fra sætningerne 

 - ”normal” gennemgang af teksten i helhed 

(udleveres i kopi) 

- fokus på udtale af svære elementer 

- fokus på evt. grammatiske pointer 

 

Præsentationen af teksten er igen 

overordnet set første led i et 3-faset forløb; 

de to videre faser er  

 

 - arbejdet med det tilhørende 

udtalehjemmearbejde med arbejdsfase i 

klassen næste mødegang - og 

 

  - reformuleringsarbejde i øvelsen 

”Mundtligt tekstarbejde”, ligeledes 

følgende mødegang.  

 

I. Tekstpræsentation (billedserier) 

 

a. Under den indledende lytning arbejdes 

med helt grundlæggende iagttagelser af 

typen ”hvor mange personer,?” - ”hvor 

henne” - der gennemgås før første lytning. 

Herved trækkes situationen og dens agenter 

frem og ”åbnes” for mere detaljeret 

afkodning. Det er sjovest, at der lyttes med 

lukket bog i denne fase. 

 

b. Billederne i bogen præsenteres kort af 

læreren, dvs. omtales ordknapt med brug af 

centrale ord – af typen ”kaffe”, ”kantine” -  

som de studerende kan bruge som 

holdepunkter. Situationens forløb er stadig 

ikke entydigt fastlagt, for billederne sidder 

ikke i rigtig rækkefølge. Den fastlægger de 

studerende under næste lytning v.hj.a.de 

”brokker” i talestrømmen, de forstår. 

Rækkefølgen tjekkes derefter som anført: 

Nr. 1 er … osv. 

 

c. Betydningsmæssig gennemgang af 

sætningerne på den følgende side. 

Sætningerne er oplistet enkeltvis, løsrevet 

fra hinanden. De studerende vil uvægerlig 

spontant forsøge at ordne dem i rækkefølge, 

efterhånden som de forstår mere og mere, 

og det giver man tid til, før rækkefølgen 

tjekkes i fællesskab.  

 

d. Den færdige tekst i kopi udleveres og 

læses igennem, dels af læreren, dels i kor. 

Højtlæsningen giver uvægerlig behov for at 
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fokusere på udtalen af enkeltord mv., det 

gør man under punktet 

”Tekstudtalearbejde”. 

 

e. Teksten og det tilhørende 

udtalehjemmearbejde gives for til næste 

mødegang.  

 

f. Herefter kan evt. grammatiske emner 

tages op (substantivsformer henh. hans/sin-

problematikken). 

 

II. Klassearbejde med 

”Udtalehjemmearbejdet” 

Sætningerne gås igennem en for en for de 

observationer, de studerende har gjort 

hjemme, i starten af kurset gerne med 

opskrivning på tavlen. Gennemgangen 

afsluttes med korlæsning af alle sætninger. 

 

III. Fasen ”Mundtligt tekstarbejde” 

Dette er en re-formuleringsfase, hvor de 

studerende formulerer teksten på egen hånd 

ud fra billed/stikordsinput - uden at kigge i 

selve teksten. Fasen lægges altid 

umiddelbart efter udtalehjemmearbejde i 

timeplanen, også fordi udtale-

hjemmearbejdet bevidst er konstrueret med 

sætninger af den simple art, som de 

studerende skal formulere på egen hånd. 

 

Man må gøre det absolut klart for de 

studerende, at de ikke skal forsøge at 

huske den læste tekst med dens alt for 

svære konstruktioner ordret: Deres opgave 

er at sætte helt simple, ”banale” 

grammatiske konstruktioner på de stikord, 

der findes i billedinputtet.  

 

Til illustration kan læreren selv lægge for 

og med ultrakorte, ”minimalistiske” 

sætninger demonstrere, hvad det er for en 

type sætninger, opgaven går ud på at 

konstruere. 

 

En del studerende protester over den 

tilsyneladende umulige opgave, men langt 

de fleste ender med at klare opgaven over al 

forventning, når de først får begyndt. Det er 

klogt at sikre sig, at der ikke er to helt 

”uerfarne” sprogelever, der skal arbejde 

sammen, man må lade de stærkere trække 

de svagere med. Udtalen kommer i denne 

fase i anden række: Opgaven udfordrer de 

studerende til den yderste grænse, og meget 

få har overskud til også at arbejde med 

udtale under formuleringen. 

 

De studerende formulerer hele teksten flere 

gange på skift. Den lyttende skal være 

”aktivt lyttende”, dvs. spørge/markere, hvis 

de ikke ”er med” i den andens formulering 

og/eller foreslå andre formuleringer – i 

tvivlstilfælde tilkaldes læreren. 

 

Der må naturligvis sættes god til af til fasen 

– helst også være tid til at lade nogle af 
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grupperne fremlægge deres tekst i en 

afsluttende runde.  

 

Videnstekster 

Der knytter sig ingen særlige arbejdsformer 

i klassen til vidensteksterne: Det centrale 

arbejde disse tekster er læse/forstå-arbejdet, 

der finder sted i form af ”selvrettende 

øvelser” (se s. xx). Men teksternes 

oplysninger modsiger i reglen til dels det 

(ideal)billede af danske forhold, de 

studerende har, og det giver tit anledning til 

undren og spørgsmål. Det kan af gode 

grunde kun foregå på engelsk, og hvor 

interessant det end kan være, må man nøje 

overveje, hvor meget undervisningstid det 

må tage. 
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GENERELT 

Udvekslingsstudenternes korte tidshorisont 

sætter udtalearbejdet i en noget vanskelig 

situation: Projekter, der forudsætter 

langsigtet arbejde, falder bort af sig selv 

som urealisable og til dels også ”overkill” – 

det gælder især på det artikulatoriske 

område, og i det hele taget arbejdet med 

enkeltlyd. 

 

På den anden side er det aldeles 

uomgængeligt at arbejde med de 

studerendes udtale, hvis de overhovedet 

skal kunne gøre sig håb om at blive forstået 

- især uden for klasseværelset. 

 

Desuden er der hensynet til lytteforståelsen, 

for uanset om de studerende når frem til 

selv at forsøge sig på dansk eller ej, vil de 

komme til at høre dansk i utallige 

situationer, mens de er i landet; og for at 

forstå ”normalt” dansk talesprog, må man 

have en vis kontant erfaring med en række 

assimilations- og reduktions-fænomener, 

bøjningsformers udtale m.v.. 

  

Udtalen forekommer erfaringsmæssigt 

danskkursister både vanskelig og mere eller 

mindre ”mystisk”, og netop de studerende 

efterspørger i reglen indsigt, forklaringer og 

perspektivering. I materialet er der derfor 

medtaget visse forhold og fænomener - 

f.eks. stød, selvom de ligger uden for det, 

de studerende kan overkomme at omsætte 

til praksis på dette niveau. Mere 

umiddelbart brugbart er arbejdet med 

skriftbilledet, se ”skrift /lyd-omsætningen s. 

28. 

 

Alt i alt kommer udtalearbejdet - trods den 

korte tidshorisont - til at indgå med ret stor 

vægt.  

 

I materialet arbejdes ret konsekvent med en 

kontant, eksempelbaseret tilgang til diverse 

udtaleforhold; teoretiske forklaringer er det 

generelt overladt til læreren at give, om 

overhovedet; de er ikke en hjælp for alle 

studerende, mens nok en hel del på den 

anden side vil sætte intellektuelt pris på at 

få dem, så det må være op til lærerens skøn. 

 

Udtalearbejde hjemme 

Udtalearbejdet finder ikke alene sted i 

klassen, men også - nok mindre tilvant - i 

form af hjemmearbejde. Her har det form af 

forskellige analyseopgaver af lytteinput, 

f.eks. at markere tryk i sætninger. 

Udtalearbejde, der skal laves hjemme, er 

dels udtalesider til inputstof, dels stof med 

titlen ”udtalehjemmearbejde”.  

 

Stofvalg og prioriteringer 

Arbejdet med (hoved)tryk er under alle 

omstændigheder basis for udtalearbejdet. 

Der arbejdes konsekvent både med 

sætningstryk, med trykkets placering i 

enkeltord og med hoved/ bitryk (som 
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intonationsfigur) på ordniveau , især i 

komposita. Arbejdet med tryk findes i 

forbindelse med alle former for 

præsentation og bearbejdelse af nyt stof 

både i klassen og som hjemmearbejde. 

 

Skriftbilledet er det naturlige udgangspunkt 

for de studerende, og derfor indtager også 

skrift/lyd-omsætningen en ret 

fremtrædende rolle. Det finder dels sted i 

klassen - en række øvelser arbejder direkte 

med systematikken omkring en række 

højfrekvente bogstavkombinationers udtale, 

herunder også udtale af bøjningsendelser – 

dels i form af udstregning af ikke-hørbare 

bogstaver, noget der indgår som fast del af 

det daglige udtalearbejde, både i klassen og 

i udtalearbejdet hjemme.  

 

Assimilations- og reduktionsfænomener 

vil naturligvis i en del tilfælde være det, der 

ligger bag udstregning af ikke-udtalte 

bogstaver. Assimilationsformer af 

forbindelser som ’jeg er, ’du er’ tematiseres 

meget tidligt i materialet, og det gør bl.a. 

assimilation i svagtryksstavelser med 

nasaler også (især stavelsestypen’ –

n(d)en’).  

 

Desuden særbehandles reduktion af 

længere, frekvente vendinger og udtryk af 

typen ”jeg kan ikke”, ”vil du ikke”, ”skal du 

også”, der jo ikke mindst i unge 

menneskers sprog kan være meget 

vidtgående; som sådan behandles 

fænomenet under betegnelsen 

”reduktion+” i på udtalesiden til inputstof, 

se s. 31.  

 

Lydlængde og Stød 

Arbejdet med længdeforhold indgår også 

som del af ”standardobservationerne”. Det 

er især betonede vokaler, der fokuseres på, 

men det gælder også længde som resultat af 

assimilation - især omkring nasallyde og 

’blødt d’ - og der arbejdes også med længde 

som distinktivt træk indenfor 

bøjningssystemet, f.eks. i bøjningssystemet 

for substantiver på –er.  

 

Vokallængde som distinktivt træk i enkelte 

ord kan præsenteres gennem en samling 

eksempler i kapitel 4. 

 

Fænomenet stød behandles som 

tilvalgsmulighed for de interesserede. Man 

kan diskutere længe, om arbejdet med stød 

generelt gør danskelevers egen udtale mere 

forståelig eller snarere mindre – men 

”obligatorisk” som træk i deres egen udtale 

er det under ingen omstændigheder. 

Derimod er det med sikkerhed et fænomen, 

de fleste (kan) høre(r), og mange gerne vil 

have en forklaring på det. Fænomenet er 

derfor præsenteret i sin distinktive funktion 

gennem en opstilling af eksempler i kap. 4. 

I det daglige udtalearbejde medtages det 
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som en mulighed, læreren kan vælge til 

eller fra. 

 

Enkeltlyd  

Arbejdet med enkeltlyd er i stoffet til B-1 

kurser indskrænket til det minimalt 

nødvendige: det bløde d, [∂], de forskellige 

r-varianter, det ’dybe n’ (især i 

bogstavkombinationen –ng), lydene [u] og 

[y] og de forskellige a-varianter. Det sidste 

emne er ganske populært blandt de 

studerende: Det er let at påvise 

betydningsforskelle, det er uden 

artikulatoriske vanskeligheder og giver 

relativt let ”bonus”. De øvrige 

problematiske lyd må i det mindste ved 

første fokus behandles med en 

artikulatorisk tilgang, og det er faktisk 

tilstrækkeligt for ganske mange studerende. 

Studerende med egentlige artikulatoriske 

vanskeligheder kan normalt ikke nå at 

udvikle de pågældende lyd på de korte 

kursusforløb, så her kan tiden bruges bedre 

på at arbejde med andre aspekter af udtalen. 

 

Udtalevariant, indtaling vs. målsprog 

Udtale er som bekendt underlagt en lang 

række konkrete valg. Der er dels sociale og 

geografiske varianter, dels – og til dels 

sammenhængende hermed – det 

påtrængende valg af tydelighedsgrad og 

frem for alt taletempo. 

 

Overordnet set er det hel- og halvprivate 

talesprog, der er målsproget i ”Start!” bl.a. 

karakteriseret ved højt taletempo, et stort 

antal assimilationer og en lang række mere 

eller mindre rabiate reduktionsfænomener – 

tilsammen forhold, der medvirker til at 

fjerne lyden af dansk endnu mere fra 

skriftbilledet, end det allerede i sit 

udgangspunkt er. 

 

Tilsammen ville højt taletempo og fuldt 

gennemførte assimilations- og 

reduktionsforhold udgøre en så godt som 

uoverkommelig vanskelighed for de 

studerende inden for den snævre tidsramme 

– en konsekvent virkelighedsnær udtale må 

altså opgives. På anden side er det ikke 

hensigtsmæssigt at operere med kunstige, 

overtydelige ”class room-udtaler”, hverken 

som mål for de studerendes udtale eller med 

henblik på deres forståelse af omgivelserne 

talte dansk. 

 

Ved indtalingen af lydsporene til de 

studerende er dilemmaet generelt søgt løst 

ved på den ene side at holde et taletempo, 

der er kunstigt lavt, mens det naturlige 

talesprogs assimilationer, reduktioner mv. 

er søgt bevaret i ret vidt omfang. Alt stof er 

imidlertid ikke indtalt ens: Udtale af 

inputstof er indtalt relativt tydeligt, mens 

dialoger, der er lyttediktater, er indtalt noget 

mere naturligt (de opleves da også 

regelmæssigt som ”udfordrende” af de 
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studerende); dialogerne i især opgavetypen 

lyt-og-læs - hvor opgaven ”blot” er at 

opsnappe information – er indtalt i noget, 

der nærmer sig naturligt talesprog ret 

meget. 

 

For de dele af udtalestoffet, der ikke er 

indtalt, står læreren naturligvis frit. Det må 

imidlertid anbefales, at læreren generelt 

holder sig så tæt op ad materialets 

udtalevariant som muligt, så de studerende 

ikke oplever alt for forvirrende divergenser. 

 

Lydskrift og andre udtale-tegn 

Det er erfaringsmæssigt overordentlig 

forskelligt, hvor meget – eller lidt – 

fortrolige, de studerende på forhånd er med 

lydskrifttegn og andre symboler. Som 

nævnt er der en del studerende, der er helt 

uden erfaring med at lære fremmedsprog, 

og det er under alle omstændigheder tit 

sådan, at studerende tolker kendte symboler 

forskelligt – rent bortset fra, at der heller 

ikke blandt danskundervisere findes nogen 

fælles praksis på området. Vil man arbejde 

med lydlige symboler, må man m.a.o. starte 

”fra bunden” med at introducere og definere 

dem – selvsagt et projekt, der let kan antage 

alt for tidskrævende dimensioner.  

 

I ”Start!” bruges derfor kun et absolut 

minimalt antal lydskrifttegn, og kun i de 

tilfælde, der under alle omstændigheder 

skal præsenteres som særligt emne for 

udtalearbejdet, eksempelvis det bløde d og 

de forskellige r-varianter.  

 

Tegn for tryk, stød, o. lign. optræder slet 

ikke i bogen. Derved kan læreren fastlægge 

evt. brug af symboler i forhold til og sin 

klasse og sin egen praksis. 

 

UDTALEARBEJDETS DELE 

Fokus på udtale findes i en del forskellige 

sammenhænge: 

 

- i forbindelse med inputstoffet 

(”højresiderne”) 

- som tekstudtalearbejde 

- som udtalehjemmearbejde 

- løbende i kapitlerne, her bl. a. under 

serietitlen ”Skrift/lyd”. 

 
1. ”Højresiderne” 

- er betegnelsen for alt udtalearbejde til 

inputstoffet, anbragt på højresiden i 

opslagene. Denne del af udtalearbejdet skal 

i vidt omfang gøres af de studerende på 

egen hånd hjemme. Centrum er her de 

såkaldte standardobservationer: 

 

- sætningstryk (= hovedtryk) 

- skrift/lyd-iagttagelser, mest i form af 

udstregning af ”overflødige” bogstaver 

- udpegning af lange lyd, især trykstærke 

vokaler  

 - evt. stød 

 

Indtalt på de studerendes lydspor er dels 

(udvalgte dele af) inputtets sætninger, 
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dels ordboxene. Alt indtalt stof er 

venstrestillet på udtalesiden, så det 

flugter med andet stof, mens mere eller 

mindre usystematiske fænomener, som 

læreren derudover kan tage op i klassen, er 

indrykket fra sidens venstrekant. Her  

tages allehånde fænomener i det 

pågældende stof op, f.eks. lydforskelle 

mellem ord, der ”ligner” hinanden 

eksempelvis ”det” vs. ”de”, ”lærer” vs. 

”læge”, assimilationsforhold, også i 

forbindelse med bøjningsformer (f.eks. 

”min” vs. ”mine), og højfrekvente 

talesprogsvendingers markante 

reduktionsforhold, det sidste under 

betegnelsen reduktion+ (se herunder). 

 

I klassen kan man arbejde med højresiderne 

enten i umiddelbar forlængelse af selve 

præsentationen af det enkelte punkt – det 

har den fordel, at de studerende i reglen af 

sig selv giver sig til at ”smage på” de nye 

stof – eller man kan lave en samlet 

gennemgang af alt det nye stof til sidst - det 

har den fordel, at man ikke ”zig-zagger” 

mellem betydningsforklaring og udtale, 

men kan holde fokus fast på udtale. Man 

kan naturligvis skifte mellem de to former 

efter stoffet og tiden, der er til rådighed.  

 

Under alle omstændigheder er alt indtalt 

stof på højresiderne hjemmearbejde, og 

det anbefales at løbe det igennem f.eks. som 

brush-up næste mødegang 

”Reduktion+” 

Under denne betegnelse arbejdes der med 

de særlig vidtgående reduktioner, der kan 

ramme højfrekvente vendinger og 

ord(følger) fra talesproget, og bogstaveligt 

talt forvanske dem til noget nær 

ukendelighed i forhold til skriftbilledet.  

 

Eksempelvis bliver ”jeg kan ikke forstå…”  

tit til [ jkegfsdå]  - også mulig uden [ j] 

og/eller [k] – og ”vil du ikke med?” til  

[vRegmæ] (hvor R står for ”rulle-r”). Det 

gælder også en række hyppige enkeltord, 

bedst kendt vel ordet ”selvfølgelig”, der 

meget tit reduceres til [ sføli ]. 

 

Høj grad af reduktion er naturligvis ikke på 

nogen måde ”obligatorisk”, og det er i høj 

grad diskutabelt, om man gør sine kursister 

en tjeneste ved at lære dem at bruge dem 

aktivt selv. Men det er indiskutabelt, at det 

langt hen ad vejen vil være udtaler af den 

art, de studerende vil høre fra deres danske 

jævnaldrende, og at de derfor må kende 

både til fænomenet og til de konkrete 

udtaler, hvis de skal have en chance for at 

forstå talt dansk ”i det virkelige liv”. 

 

Eksemplerne under Reduktion+ hører til det 

inputstof, der ikke er indtalt, så den enkelte 

lærer kan selv vælge, hvor mange – og hvor 

stærkt reducerede - varianter der 

præsenteres i klassen. 
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2. Tekstudtalearbejde 

Under denne betegnelse bearbejdes stof fra 

teksterne. Stoffet er her organiseret i ret 

faste punkter – Tryk i enkeltord, 

Trykforhold i komplekse ord, Skrift/lyd 

osv. Her er der i højere grad lagt på at 

fremhæve systematiske forhold og bortset 

fra de nævnte enkeltordsudtaler arbejdes 

der kun med fænomener, der optræder flere 

gange i teksten. 

 

Tekstudtalearbejdet lægges bedst i 

umiddelbar forlængelse af præsentationen 

af den pågældende tekst/dialog. 

 
3. Udtalehjemmearbejde 

Under titlen ”Udtalehjemmearbejde” findes 

dels kortere dialoger, dels sætninger, der 

gengiver indholdet af tekster/dialoger. 

Udtalehjemmearbejde i form af dialoger 

findes kun i nogle af materialets første 

kapitler (første gang i kapitel 4), til tekster 

findes det hele bogen igennem (kapitel 2, 

11, 15, 17, 21, 26). 

 

Fælles er, at der er tale om det samme sæt 

af faste ”standardobservationer, som til 

højresiderne (se ovenfor s. 30) og som de 

studerende hurtigt får rutine i at gøre på 

egen hånd; i kapitel 1 findes et 

udtalehjemmearbejde, der netop har 

dette formål, og ikke ligner de to 

nævnte typer. 

 

Udtalehjemmearbejdet gennemgås altid i 

klassen den følgende mødegang – især de 

første gange er det hensigtsmæssig at skrive 

det på tavlen. Efterfølgende trænes de i kor 

og gerne også i en runde enkeltvis i klassen. 

 

For dialogernes vedkommende følger 

derefter en fase, hvor man igen sletter alt 

andet end replikkernes nøgleord fra tavlen, 

og de studerende parvis træner at fremføre 

dialogen sammen, uden at kigge på andet 

end nøgleordene.  

 

Lidt anderledes beskrevet: Disse dialoger er 

baseret på stof, der (i princippet) er (stort 

set) indlært, så øvelsen går ud på at bygge 

grammatiske konstruktioner op omkring 

replikkernes informationer i den kendte 

dialogsituation, der bl.a. betinger 

udtaleforhold som intonation og 

(kontrast)tryk. 

 

Fasen afsluttes med, at så mange par som 

muligt fremfører dialogen i klassen – det er 

tit ret sjovt! 

 
”Kombiopgaver” 

- er opgaver, der består af et 

lyttehjemmearbejde (udfyldningsdiktat), der 

følgende mødegang anvendes som 

udtalehjemmearbejde. 

 
Serietitlen ”Skrift/lyd: …” 

 - bruges til at samle eksempler på mere 

eller mindre pålidelige systemer for 
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forskellige bogstavers eller 

bogstavkombinationer udtale og omvendt, 

bestemte lydes mere eller mindre 

systematiske bogstavering.  

 

Hertil hører klassikere som stumt d og 

skriftens gengivelse af det ’bløde d’, [∂], 

men også udtale af svagtryksstavelser med 

–r og udtale af enkelte bogstaver, tidligt i 

forløbet a-varianter og efterhånden også 

udtalevarianter af  bogstavet ”ø”, 

”afvigende” udtale af skriftens ”u”, ”y” 

 m. fl. 

 

Det er på meget langt nær altid formålet at 

formulere regler – de er ofte af højst 

begrænset værdi! Målet er dels at skærpe de 

studerendes opmærksomhed overfor de 

nævnte fænomener ved mødet med nyt 

ordstof, dels at give dem anledning til at 

”tjekke” og evt. revidere den udtale, de 

hidtil har forbundet udtalen af eksemplerne 

– f.eks. ord med bogstavet ”a” – med. 
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KAPITEL 5: FORSLAG TIL 

ARBEJDSPLAN  
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FORUDSÆTNINGER FOR ARBEJDSPLANEN 

 

Den følgende arbejdsplan er udarbejdet med henblik på intensive præsemesterkurser, som de 

er blevet afholdt på Københavns Universitet Amager senest i august 2014. 

 

Det er kurser med undervisning hver dag, 4 lektioner a 45 minutter. Kurserne strækker sig 

over 3 uger og er dermed principielt på 60 lektioner; heraf går dog et par lektioner til skriftlig 

test den sidste mødedag, i praksis er et kursus snarere på godt 57 lektioner. 

 

Materialet sigter mod såvel skriftlig som mundtlig eksamination. I den mundtlige indgår bl.a. 

”genfortælling” af en af materialets tekster og lidt friere, individuel samtale om den studerende 

selv. Begge dele forudsætter, at man har nået at gennemarbejde alle de 20 kapitler, der udgør 

begynderkursernes pensum (se indholdsoversigten s. i 6-7 i selve lærebogen). 

 

Der er m.a.o. lagt op til et særdeles intensivt forløb, hvor praktisk taget hvert minut tæller. Det 

kræver omhyggelig planlægning, og man må økonomisere ret stramt med tiden hele vejen 

gennem forløbet.  

 

For hver mødedag opstilles i et indledende Overblik helt konkret hvad der skal nås den 

pågældende dag, dvs. hvilket stof der skal efterbehandles, hvad der skal introduceres af nyt stof, 

og hvad hjemmearbejdet skal være til næste dag, hvis tidsrammen skal holdes.  

 

I de følgende Kommentarer og forslag er der dels uddybende forklaringer og ”tips” til de 

punkter, hvor det kan være relevant - dels henvisninger for at lette overblikket over 

sammenhængene mellem de forskellige dele af stoffet. Her omtales også, hvilke dele af stoffet 

der evt. kan flyttes til andre tidspunkter eller helt overspringes. 

 

NB! Ud over det stof, der fastlægges af pensum/bogens øvelser, må man fra starten planlægge at 

have mindst en fase i hver dags forløb, hvor man aktiverer indlært stof i reel og ”fri” 

kommunikation med udgangspunkt i klassen og elevernes individuelle forhold og 

sprogproduktion; det er af gode grunde ikke medtaget i følgende arbejdsplan, men man må 

huske at afsætte tid til det; en god start er at afsætte god tid til en opstartfase hver mødedag. 
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Oversigt, Intensivt 3-ugers B-1 kursus på kua  
introduktion af ny kapitler + stikord til mere tidskrævende efterarbejdsfaser (f.eks. 

rundgange, mundtligt tekstarbejde) 

 

Dag 1 introd. kap. 1 

Dag 2 introd. kap. 2 (tekst m. gramm.) + kap. 3 

Dag 3 efterarb. m. kap. 2 (mdtl. tekstarb.); introd. kap. 4 + kap. 5, videnstekst (kap. 5 

kan alternativt gives for efter dag 4) 

 

Dag 4 efterarb. m. kap. 4 (rundgang); introd. kap. 6 (+ essay 1) 

Dag 5 introd. kap. 7+ 8 + kap. 9 (videnstekst) 

 

Dag 6 efterarb. m. kap. 7+ 8; introd. kap. 10 + 11 

Dag 7 efterarb. m. kap. 10 (rundgang) + kap. 11 (diktat); introd. kap. 13 (NB:  stort 

 input) + 14, (videnstekst 

 

Dag 8 efterarb. m. kap. 13 (rundgang) + 14 (gramm.); introd. kap. 16 (+ essay 2) 

 

Dag 9 efterarb. m. kap. 16 (rundgang); introd. kap. 17 (m. gramm.) 

Dag 10 efterarb. m. kap. 17 (mdtl. tekstarb.); introd. kap. 18 (NB: stort input) + 19 

 (videnstekst) 

 

Dag 11 efterarb. m. kap. 18 (rundgang + evt. lytteopg., lyttefase); introd kap. 21 

 (tekst:Sofie) 

 

Dag 12 efterarb. m. kap. 21 (mdtl. tekstarb.); (evt. efterarb. m. kap. 18 fortsat:

 skrivefase på lytteopg.); introd. kap. 22 (+essay 3) 

 

Dag 13 efterarb. m. kap. 22 (også rundgang).); introd. lytteopg. om Jane (kap. 22); 

 kap.23 (videnstekst) 

 

Dag 14 efterarb. m. kap. 22 fortsat (mdtl. tekstarb. på Jane) + lyt_og_ret 

 (testforeberedelse) 

 

Dag 15 opsamling + spørgetid (før skr. test.) 
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UGEPLAN - DAG 1 Overblik 

 

Nyt stof:  kapitel 1, dialogtræning 1 (input 1-6); alfabetet (kort)  

talord 1-20 

 

Hjemmearbejde  Kapitel 1 skr. hj.arb. 1 og 2, udtalehj.arb.  

mdtl. hj.arb. er dialogtræning; NB: pinde i OnYour Own  

tal 1-20 

 

Kommentarer og forslag: 

Efter en kort præsentationsrunde med ”hvad hedder ...” laves en runde, hvor læreren skriver alle 

navne på tavlen; det giver uundgåeligt anledning til spørgsmål om stavning og dermed til, at 

alfabetet præsenteres. 

 

NB: bogstavernes navne kan selvsagt ikke indlæres perfekt under dette arbejde. Det ligger i det 

hele taget uden for rammerne af et kursus på 15 mødegange! Her er tale om en præsentation, 

også af hensyn til de danske særtegn og deres placering. Alfabetet findes indtalt.  

 

Man kan senere tilføje landenavne (”USA”) og personbetegnelser (”amerikaner”) ud for (nogle 

af) navnene på tavlen, men 

 

ADVARSEL: man skal ikke bruge de studerendes individuelle data til indøvelse af 

strukturerne i input 

 

 - gør man det, ødelægger man grundlaget for rundgangen 4. mødedag, der er de studerendes 

første oplevelse af reel kommunikation på egen hånd. Under præsentationen af inputstoffet, skal 

strukturerne forklares og udtalen bearbejdes – de skal ikke bruges kommunikativt endnu! 

Strukturer indøves gennem dialogarbejdet (pindemændene), og arbejdet med inputstoffet er 

præsentation og optakt til dette arbejde.  

 

ad dialogarbejdet 

Det er vigtigt, at man her den første dag får grundlagt en god arbejdsrytme omkring 

dialogarbejdet med pindemændene: de studerende skal træne replikskifterne parvis – og med 
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skiftende roller – ideelt set så mange gange, at de kan gennemføre dem uden at kigge på 

inputsiderne. 

En afsluttende ”overhøringsrunde” giver anledning til, at kursisterne både opdager, at de faktisk 

kan klare en del af replikskifterne – og omvendt, at der er replikker, der stadig ikke ”sidder” og 

altså må trænes mere hjemme. Under den afsluttende runde kan man også tage udtaleproblemer 

op til fælles bearbejdning. 

 

Man må beregne ret god til dialogarbejdet her første dag. 

 

Dialogarbejdet gives for som mundtligt hjemmearbejde, og man minder om, at alt inputstoffet 

findes indtalt (højresiderne i inputtet), evt. gives det for som del af hjemmearbejdet. 

 

ad udtale(hjemme)arbejdet 

Man må sørge for at præsentere arbejdet med trykstreger og udstregning af ikke-hørbare 

bogstaver grundigt i forbindelse med præsentationen af inputstoffet, for de studerende har et 

udtalehjemmearbejde (og evt. højresiderne i inputtet) for til næste dag, hvor de skal anvende 

disse teknikker.  

 

ad ”On Your Own” 

Se beskrivelsen i afsnittet om Selvrettende øvelser, lærervejledningens kapitel 2 (side 17f) 
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UGEPLAN - DAG 2 Overblik 

 

Efterbehandling dialog- og fluencytræning 1; talord;  hjemmearbejdet i kap. 1, 

bl.a.udtalehj.arb. 

 

Nyt stof talord 21- 69 (tillæg)  

dele af klokken (tillæg)  

evt. ugedage (tillæg) 

 

kapitel 1 færdig, kapitel 2 tekst m. lyttefaser, tekstopbygning, 

tekstudtalearbejde  

substantivsbøjning  

 

  kapitel 3, input og dialogtræning 

 

Hjemmearbejde  kapitel 2: tekst (udlev. i kopi) og tilhørende udtalehj.arb.  

 

input og dialogtræning til kap. 3; skr. hj.arb. 1 og 2; NB: øvelse i 

 ordstilling (centraladv.) findes også i selvrettende udgave i 

 OnYour Own 

(skr. 3om subst. bøjningsformer venter, til man har haft fokus 

 på subt./nationalitetsbetegnelser på –er) 

 

Evt. opgaver i OnYour Own 

 

Kommentarer og forslag: 

Talord og klokken kan præsenteres i dagens indledende fase eller som optakt til arbejdet med 

det ny stof i dagens anden del; man skal passe meget på ikke at bruge for meget tid på det, der er 

meget andet stof at nå.  

 

ad klokken 

Her præsenteres kun udtryk med ”hel” og ”halv”, ”minutter over” og ”i” – derimod ikke det 

komplicerede system med ”i/over halv”, det er for forvirrende en mundfuld på anden mødedag 

og overflødigt i forhold til dagens øvrige stof. Når klokken overhovedet præsenteres nu, er det 

udelukkende for, at de studerende kan genkende tidsangivelserne i billedserien til teksten. 
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ad mundtlige hjemmearbejde  

Man står sig ved allerede nu at knæsætte som princip, at det mundtlige hjemmearbejde skal 

være lært hjemme og skal kunnes godt, f.eks. ved at lave en ”overhørings”-runde med det som 

optakt til fluencytræningen. 

 

ad lytteopgave (ikke obligatorisk) 

Lytteopgaven i kapitel 1 er gerne en god oplevelse for kursisterne, fordi de kan forstå og 

gengive så uventet meget, men den er ikke nødvendig for det videre forløb (jvf. markeringen 

”udvidet kursusforløb”), og man må hellere droppe den end komme i tidnød med dagens øvrige 

stof: til Dag 3 skal både teksten med tilhørende udtalehjemmearbejde og dialogtræning kap. 3 

være hjemmearbejde. 

 

ad substantivernes bøjning 

Det er tanken, at man i dag kun præsenterer bøjningssystemet ved at pege på de eksempler, der 

er i teksten; hele systemet med endelser virker meget fremmed for en stor del af de studerende, 

ikke mindst de rent engelsksprogede, så det skal på dagsordenen i flere ombæringer, og de 

tilhørende øvelserne laves bedst fordelt hen over de kommende dage. 
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UGEPLAN - DAG 3 Overblik 

 

Efterbehandling hjemmearbejde, bl.a. udtalehj.arb.t. teksten;  

tekstarbejde (= genfortælling af tekst); 

  substantivernes bøjning, (øvelse, klasseaktivitet); 

 

  kapitel 3 input og fluencytræning; andet hj.arb. 

 

Nyt stof talord 70-100 (tillæg); 

resterende dele af klokken, evt. med øvelsen i kap. 2 

ugedage (kun svarmulighed; tillægget) 

 

  Kapitel 4, input og dialogtræning 

  (evt. spontane eksempler på inversion) 

 

Hjemmearbejde  Kapitel 4: input og dialogtræning; stil (= skr. hj.arb.1) afleveres 

dag 4; lyttehj.arb.; udtale hj. arb; NB: pinde i OnYour Own 

 

  Kap. 5 (NB: kort instruktion t. formålet + arb. m.  

  læseforståelsesspgm.) NB: link til læseforståelsesopgave 

 

Evt. opgaver i OnYour Own 

 

Kommentarer og forslag: 

Efterbehandling af stof fra dag 2 tager relativt lang tid, især arbejdet med at genfortælle teksten, 

som indledes med gennemgangen af det tilhørende udtalehj.arb. Her må man understrege, at de 

studerende ikke skal forsøge at huske/ genfortælle den læste tekst med dens alt for svære 

konstruktioner: deres opgave er at sætte helt simple, korte grammatiske konstruktioner på de 

stikord der findes i billedinputtet.. Man kan evt. selv lægge for og med ultrakorte, 

”minimalistiske” sætninger demonstrere, hvad det er, opgaven går ud på. 

 

Man kan roligt ignorere protester og nødråb: Det viser sig altid at være muligt for så at sige alle 

i klassen, når først de kommer i gang – og holder op med at fokusere på alt det de selvsagt ikke 

ved om dansk grammatik! (I virkeligheden har kursisterne haft lejlighed til at høre teksten 

genfortalt med velegnede basale strukturer i udtalehjemmearbejdet, og mange imiterer dem 

sikkert uden at vide det). 
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ad substantivsbøjning 2 

Når de studerende i dag ser bekendthedsformerne for anden gang, får de lidt bedre fat i systemet 

og i formernes lydside, men ikke mindst udtalen af dem vil stadig være meget forvirrende for de 

fleste! NB: øvelse i at høre forskel på formerne i OYO! 

 

Det særlige system for substantiver på –er hører tematisk til her, men det er især lydligt endnu 

mere fremmed for de stud. og det kan ikke anbefales at tage det op samtidig; det bliver relevant 

igen dag 4 (f.eks. efter rundgangen) 

 

ad kapitel 4 

Det tager ikke så lang tid præsentere stoffet her, det er i vidt omfang allerede kendt.  

HUSK – at det ikke er meningen, at de studerende skal arbejde med deres egne oplysninger ved 

præsentationen af stoffet: Alle de oplysninger af personlig art, de kan tale om på dansk, er 

samlet i den kommunikative rundgang Dag 4! 

 

 

ad arbejdet med bogstavet ”r” 

De studerende har generelt fordel af at kende nogle af de mere grundlæggende regler for 

omsætning fra skrift til lyd på dansk. Bogstavet ”-r” er et problembarn i 

sværvægtsklasse og må behandles systematisk, og her i kapitlet er der mange eksempler 

på svagtryksstavelser med udtalen [ͻ], som man kan gøre kursisterne opmærksom på. 

Emnet er også aktuelt i forbindelse med arbejdet med substantivernes flertalsformer (i 

kap. 2). 

 

Det første af kursets 3 ”essays” gives for til dag 4, stilen om nationalitet, sprogkundskaber mv. 

Her samles alle de oplysninger af personlig art, de studerende kan give på nuværende tidspunkt. 

Det er en god ide, at læreren laver en mundtlig modelbesvarelse (gerne fri fantasi) med et stort 

antal oplysninger (f.eks. forskellig nationalitet og fødested for forældre, forskellige færdigheder 

på både egne og kærestes forskellige sprog m.v.) til demonstration.  

 

ad kap. 5 

Selve læsningen af kap. 5 volder i reglen ikke de stud. problemer – bl.a. fordi der er en ret så 

fyldig ordliste i arb.hæftet, det samme gælder det quizlignende læseforståelsesarbejde. I 

princippet kræver vidensteksterne ingen tid i klassen, men tit har eleverne yderligere spørgsmål 
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udsprunget af dem, det kan man evt. sætte tid af til den følgende mødegang; det må 

nødvendigvis foregå på engelsk og er selvsagt helt igennem meningsfuldt – men risikerer at tage 

en del tid! 

 

ad inversion 

I kap. 5 præsenteres inversion gennem en række eksempler fra teksten + øvelse både mundtligt 

og i skr. hj.arb. – det letter sagen, hvis man inden da har haft et par spontant opståede eksempler 

på tavlen, fænomenet er alt andet end indlysende (undtagen for tysk/hollandsktalende). 
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UGEPLAN - DAG 4 Overblik 

 

Efterbehandling dialog- og fluencytræning 4 

  kapitel 4 udtalehj.arb. (m. øvefase) 

rundgangen i kap. 4;  andet hj.arb. i kap. 4 

(evt.spgm. t. kap. 5) 

substantivers bøjning (subst. på –er) 

 

Nyt stof ugedage (også spørgsmål; tillæg);  

talord >100 (tillæg)  

Evt. arb. med stød og vokallængde 

kapitel 5:inversion  

 

kapitel 6: input, dialogarbejde og tekst+dialog 

 

Hjemmearbejde  kapitel 5:inversion 

 

  kapitel 6: input 1-8, dialogarbejde og tekst s. 50-51; hj.arb. i 

arb.hæftet; NB: pinde + build-up i OnYour Own 

 

 kapitel 3, skr. hj.arb. 3 (”klasssebeskrivelse”)  

 

Evt. opgaver i OnYour Own 

 

Kommentarer og forslag: 

Det er sjovest for de stud.at man tager rundgangen i umiddelbar forlængelse af arb. med dialog- 

og flyencyarbejdet. For en del studerende er det en meget uvant ting både at blive kastet ud i så 

fri kommunikation og overhovedet at skulle gå rundt i klassen; det må man lige overvinde, og 

det ender altid med, at de stud. generelt er glade for rundgangen. 

 

Før rundgangen er det en god ide at minde de studerende om udtryk som ”jeg er født i …” – 

”mine forældre kommer fra …” – ”jeg kan forstå…, når jeg …”; disse udtryk er helt sikkert 

relevante for nogle af de studerende, men lige så sikkert ikke alle relevante for alle, så det er 

godt lige at friske dem op. Alle studerende skal i princippet tale med alle, også selvom de måske 

kender hinanden på forhånd, men det er en god ide at sørge for at alle starter med en 

klassekammerat de ikke kender, og i hvert fald ikke en evt. fast sidekammerat.  
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ad substantivernes bøjning – ”3. runde” 

Det ligger lige i forlængelse af rundgangen at se endnu engang på substantivsbøjning, nu med 

fokus på de mange betegnelser for nationaliteter på -er og deres lidt særlige bøjning og ikke 

mindst på formernes lydside (kap. 3 i lærebogen). Arbejdet med bøjningsformerne er en 

forudsætning for arbejdet ”klassebeskrivelse” (kap. 3, skr. hj.arb. 3). 

 

ad stød og vokallængde (Ikke obligatorisk) 

De fleste studerende er glade for at få i det mindste en kort præsentation af det mærkelige 

fænomen stød som del af det ”grødede” danske lydbillede, og mere lingvistisk interesserede har 

her en nøgle til at gå videre på egen hånd; omvendt er stød ikke noget, de studerende behøver 

prøve at bruge aktivt.  

 

Vokallængde derimod er ikke forbundet med artikulatoriske vanskeligheder og er så centralt 

også for bøjningssystemerne i dansk, at man bør gøre noget ud af at få de studerende til at tage 

fænomenet til sig. 

 

NB: Dette arbejde kan tages på et hvilket som helst tidspunkt, hvor man har (bedre) tid, eller det 

kommer op af sig selv – det er anbragt her i kap. 4 som det tidligste sted, man kan forvente, at 

de stud. kan kapere at beskæftige sig med det. 

 

ad metasproget (kapitel 6) 

Mens det meste stof hidtil. f.eks. lande- og nationalitetsbetegnelser, har været relativt 

gennemskueligt for de studerende, er det sproglige stof i kap. 6 i vidt omfang uden sådanne 

”holdepunkter”. Metasprog er desuden altid lettere problematisk, så man må sætte god tid af til 

forklaringer og regulær indøvelse af stoffet i klassen. 

 

NB: det er kun input 1-8, der hører til det obligatoriske stof på et intensivt præsemesterkursus; 

af det øvrige inputstof kan man plukke ud, efterhånden som behovet opstår - f.eks. vil mange 

stud. være glade for at kunne spørge efter et toilet, ligesom man automatisk får brug for at 

kunne tale om pauser, åbne vinduer osv. i klassen. 

 

ad ”henne” 

Udstrakt brug af retningsadverbier er et prægnant træk ved netop det uformelle talesprog, der er 

målsproget i ”Start!” (modsat mere formelt dansk, hvor især de statiske former gerne undgås), 
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og derfor er det relativt usædvanlige grammatiske fænomen medtaget i materialet. Ordet 

”henne” optræder igen i kapitel 18 (”hvor bor du henne?”), den dynamiske form ”hen” kommer 

i kap. 11, her med alternativet ”ned” (”jeg går ned/hen i …”); i kap. 16 følger flere dynamiske 

former (”ind”, ”ud” m.fl.). 

  

Her i kapitlet kan man evt. antyde den større sammenhæng, men i øvrigt bare betegne ordet en 

grammatisk markør, der ikke uden videre kan oversættes. 

 

ad infinitiv vs. nutid 

Mens det for studerende, der har en lydligt distinkt infitivsform i deres modersmål, kun er 

spørgsmål om, at den lydligt er lidt ”svingende” på dansk, er det er et rimelig tricky problem for 

især engelsksprogede studerende, der i reglen ikke har noget forhold til formen. Emnet tages op 

igen i kap. 10 med bred eksemplifikation af formens lydside. Her i kapitlet er det bare anbragt 

som en første smagsprøve, hvor det vigtigste er, at de stud. opdager, at der er to former, som 

ortografisk og lydligt er forskellige på dansk. 
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UGEPLAN - DAG 5 Overblik 

Efterbehandling dialog- og fluencytræning kap 6; genmgang af hj.arb. 

 

Nyt stof evt. enkelte input i kap. 6 EXTRA 

 kapitel 7, input og mundtligt arb.  

 

 kap. 8 input og dialogarbejde  

 

Hjemmearbejde  kapitel 7 input og mundtligt arb. NB: suppl øvelser i On Your 

Own 

 

 kap 8, input og dialogarbejde; udtalehj.arb.; andet hj.arb. 

 

 kap. 9 (videnstekst m. tilhørende læseforståelse) 

 

Evt. opgaver i OnYour Own 

 

Kommentarer og forslag: 

Formentlig har ”Undskyld, jeg kommer for sent” allerede været på tavlen, ellers griber man 

lejligheden til at introducere den, hvis /når nogen kommer for sent i dag. 

 

ad refleksiv 

Selve den systematiske sammenhæng ’jeg – mig’ osv. er kontant og letfattelig, men refleksiv 

som grammatisk begreb er ikke noget, man kan tage for givet (man står sig ved at ikke at gå 

nærmere ind på fænomenet); en del studerende er tilbøjelige til at udtale ”mig”, ”dig” osv. 

med’aj’ (og med tryk), så man må påpege udtalen. 

 

ad ”hvordan kommer du til universitetet?”  

- selvsagt noget af en udfordring at få nogenlunde sammenhængende ud af munden.  

Kortformen ”uni” er unægtelig lettere at udtale, og den er gængs blandt danske studerende i 

visse sammenhænge, men ikke i andre og slet ikke, når tilhørerne ikke er indforståede, så det 

anbefales at man holder sig til den fulde form og øver ordet. Man kan gøre opmærksom på 

bestemthedsendelsen –et som en del af problemet.  

 

ad vejrudtryk 

Der er ikke andre steder i bogen nogen anledning til at arbejde med vejrudtrykkene i tillægget 

(men omvendt heller ikke noget påtrængende behov for at tage stoffet op). 
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ad lydene [u] og [y] (kap. 7) 

Lydene [u] og [y] er artikulatorisk svære for mange – især [y] - og svære at holde ude fra 

hinanden for bl.a. studerende med engelsk som modersmål. Det bliver selvsagt ikke bedre af, at 

man ikke kan stole på, at bogstaverne ”u” og ”y” faktisk udtales med disse lyde, i det kendte 

ordstof hidtil er der eksempler på ”u” udtalt med [å]. 

 

ad lyden [∂] – og skrift/lyd omkring bogstavet d (kap. 8) 

Lyden [∂] er en artikulatorisk udfordring for en del studerende og irriterende, fordi den ikke 

skrives med et eget bogstav. Her er den præsenteret med de to typiske bogstaveringer. 

I forlængelse heraf præsenteres nogle af de mere frekvente og pålidelige bogstav/lyd-

sammenhænge for bogstavet ”d”. 
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KAPITEL 6:  

TEKSTER, INPUTKORT M.V.  
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KAPITEL 2 - TEKST 

 

 

 

 

 

Teksten handler om 3 personer. Det er 2 mænd og en kvinde. Mændene hedder Søren og Ivan, 

og kvinden hedder Stine. De arbejder i Nordea Banks hovedkontor for Skandinavien i 

København. 

 

Først sidder Søren og Ivan i bankens kantine. De har frokostpause, og Ivan spiser, Søren drikker 

kaffe. Kvart i et kommer Stine. Søren og Stine er kolleger, de arbejder i samme afdeling. 

 

Stine og Ivan siger goddag til hinanden, for Ivan er ny på kontoret. Ivans far er dansker, men 

hans mor er russer, så han kan tale dansk, russisk og engelsk; han kan også tale lidt spansk. 

 

Klokken et er frokostpausen slut, og de går tilbage til arbejdet alle 3. 
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KAPITEL 2, TEKSTARBEJDE: GENFORTÆLLING (navne på billede 1 rettet) 

 

 

 
 

 

 

 

     
1    2 

 

 

 

 

 

 

 

     
  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
4    5 
  

KANTINE 13.00 KANTINE 

E 

KANTINE 12.45 

12.30 KANTINE 

Søren 

Teksten … 3 kolleger: en 

kvinde og to…; …hedder 

Stine, … hedder … og Ivan; 

… Nordea Banks hovedkontor  

… halv …;  Søren og … 

kantinen; … frokostpause, 

Søren … kaffe, Ivan … 

Ivan

e Stine 

Stine … kvart…; Stine og 

Søren ... samme afdeling. 

Stine og Ivan… goddag … 

hinanden, Ivan … ny … 

Ivans far …, … mor … russer, 

Ivan …dansk, ... og engelsk; 

… også … spansk  

… et, og… slut, så de ... 

tilbage … alle 3 
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KAPITEL 5, UDFYLDNINGSDIKTAT 

 

1)_______________ OG 2)_______________ 

 

Danmark har cirka 5,6 millioner 3)_______________, og omkring 11 % af dem, i alt cirka 

4)_______________ 5)_______________, er 6)_______________ og deres børn (mange 

7)_______________ siger ikke ” 8)_______________”, men ”udlændinge).  

 

”Hovedstadsregionen” – byen København og regionen omkring den – har flere 

9)_______________ end resten af 10)_______________. Flest 11)_______________, cirka 

12)_______________ %, har Ishøj Kommune sydvest for København. I Københavns Kommune 

er 13)_______________ 14)_______________ % af 15)_______________ 16)_______________. 

 

 

17)_______________ nationalitet 

 

Den absolut største indvandrergruppe er 18)_______________: Der er cirka 

19)_______________ 20)_______________ i Danmark, så over 10 % af 21) _______________ 

her i 22)_______________ er 23)_______________. Efter 24)_______________ kommer 

25)_______________, 26)_______________ og 27)_______________. Der er omkring 

28)_______________ 29)_______________, 30)_______________ 31)_______________ og 

32)_______________ 33)_______________ i Danmark.   

 

Andre store indvandrergrupper er 34)_______________, 35) _______________, 

36)_______________ og 37)_______________. 

 

38)_______________ % af 39)_______________ har 40) _______________ statsborgerskab. 
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KAPITEL 9, UDFYLDNINGSDIKTAT 

 

TRANSPORT I KØBENHAVN 

 

Byen København har kun cirka 1)_______________ 2)_______________. Men i 

Københavnsregionen bor der omkring 2 millioner 3)_______________, og mange af dem 

4)_______________i de centrale dele af 5)_______________. 

 

Omkring 6)_______________ % af alle danskerne har 7)_______________, men i København er 

det kun 8)_______________ %, og det er mere populært at cykle end at køre i bil: 

9)_______________ % af dem, der skal ind til 10)_______________ for at arbejde eller studere, 

11)_______________ i 12)_______________, men 13)_______________ % 

14)_______________. Resten bruger den kollektive trafik og/eller 15)_______________. 

 

Næsten alle 16)_______________ har en eller to cykler, i alt har de cirka 17)_______________ 

cykler. De mange cykler giver tit parkeringsproblemer, f.eks. ved 18)_______________ og 

shoppingcentre. Københavnernes 3 vigtigste 19)_______________ for at cykle er, at det er 

hurtigt, nemt og 20)_______________, men mange (21)_______________ %) 

22)_______________ også, at de 23)_______________, fordi det er sundt. Statistisk set er det 

farligere at cykle end at køre i bil, men der er 24)_______________ km cykelstier i København, 

og 25)_______________ % af 26)_______________ er trygge ved at cykle, kun 

27)_______________ % er direkte utrygge. 

 

28)_______________ kan selvfølgelig være et problem: Det 29)_______________ tit i Danmark, 

og det blæser 2)_______________ 30)_______________. Men 31)_______________ 

32)_______________ alligevel: Hver dag kører mere end 33)_______________cyklister på 

Nørrebrogade, og københavnerne 34)_______________ i alt 35)_______________km – om 

dagen! 
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KAPITEL 10 RUNDGANG 

 

 

 

 

 

banan x 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

stor cola 

 

 

 

 

cacao 
 

 

 

 

 

 

 

 

æble 
 

 

 

 

 

 

1 pk. tyggegummi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lille cola 

 

 

 

 

 

muffin m. rosiner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

appelsin 
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KAPITEL 10 RUNDGANG 

 

 

 

 

 

sandwich m. kylling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

croissant x 2 

 

 

 

 

 

muffin m. chokolade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te 
 

 

 

 

 

 

sandwich m. skinke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ps. saltlakrids 

 

 

 

 

kaffe + 2 x croissant 

 

 

 

 

sandwich m. ost 
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KAPITEL 10 RUNDGANG 

 

 

 

 

 

muffin m. blåbær 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grillspyd (lam)  
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KAPITEL 11 – TEKST OG DIALOG, UDFYLDNINGSDIKTAT 

 

 
 

Klokken er _______________ tre tirsdag _______________, og de _______________ 

kaffepause på _______________. Stine er lækkersulten, men kantinen er 

_______________ for i dag, så hun vil _______________ _______________ i kiosken 

og _______________ noget slik. 

 

DIALOG 

S2: NejJ, hvor er jeg _______________! 

I2: _______________ du _______________ _______________ stykke _______________? 

S2: Nej, _______________tak, jeg _______________ _______________ i kiosken og køber 

 noget slik… Årh nej! Jeg _______________ _______________ _______________ penge 

 – jeg har  _______________ min pung _______________! _______________ du nogen 

 kontanter, Ivan? 

I2: Øjeblik … ja, jeg _______________ en 100-krone-seddel, er det _______________? 

S3: Ja, jeg skal bare _______________ _______________ muffin og 

 _______________marcipanbrød. _______________ jeg _______________ 

 _______________ noget _______________dig?  

I3: Ja tak, jeg _______________ _______________ _______________ _______________ 

 cola 

S4: En _______________?  

I4: Nej, _______________ _______________ - og _______________ 

_______________saltlakrids. 

S5: Ok, en _______________ _______________, en _______________cola, 

 _______________muffin og _______________ marcipanbrød, det bliver ikke 

 _______________ 100 kr. Hej så _______________! 

I5: _______________ _______________! 
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KAPITEL 12 RUNDGANG 

 

 

 

 

serviet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ordbog 

 

 

 

 

 

cigaret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

solbriller 
 

 

 

 

 

 

klips 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuglepen 

 

 

 

 

 

paraply 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

handsker 
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KAPITEL 12 RUNDGANG 

 

 

 

 

 

cykellygter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papir 

 

 

 

 

 

sweater 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

plastikpose 
 

 

 

 

 

 

tyggegummi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kr. 

 

 

 

 

cykel 

 

 

 

 

 

 

50 kr. 
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KAPITEL 12 RUNDGANG 

 

 

 

 

 

 

blyant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

panodil 
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KAPITEL 13 RUNDGANG 

 

 

 

 

røde pølser 
 

 

 

 

 

 

 

 

lammekød 

 

 

 

 

 

rå gulerødder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

rugbrød 
 

 

 

 

 

 

grønne oliven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

stærk ost 

 

 

 

 

marineret sild 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

hvidløg 
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KAPITEL 13 RUNDGANG 

 

 

 

 

 

pommes fritter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lakrids 

 

 

 

 

 

leverpostej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fisk 
 

 

 

 

 

 

mørk chokolade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stegt lever 

 

 

 

 

cappuccino 

 

 

 

 

hvid chokolade 
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KAPITEL 13 RUNDGANG 

 

 

 

 

 

knækbrød 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingefærte  
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KAPITEL 14, UDFYLDNINGSDIKTAT 

 

1)_______________ MADVANER 

 

2)_______________ spiser traditionelt 3)_______________ og rugbrød hver dag; statistisk 

spiser hver 4)_______________ omkring 5)_______________ kilo 6)_______________ om året 

og 7)_______________ kilo rugbrød (det er 8)_______________ gram rugbrød om dagen); men 

vi spiser mindre rugbrød nu end før, og vi spiser 9)_______________ 10)_______________ så 

11)_______________ 12)_______________ mere: I 1990 spiste hver 13)_______________ cirka 

dobbelt så 14)_______________ 15)_______________ om året som nu (2011). 

 

 

Men vi spiser 16)_______________ og 17)_______________ slik, for eksempel spiser hver 

18)_______________ statistisk set over 19)_______________ kg chokolade om året (2012), og 

derfor spiser vi også 20)_______________ sukker! Børn spiser 21)_______________ slik end 

voksne: et dansk barn spiser statistisk set et kilo og 22)_______________ gram slik og is om 

måneden, og det er 23)_______________ rekord!  

 

24)_______________ spiser også 25)_______________ 26)_______________, statistisk omkring 

27)_______________ kg pr. person; en typisk dansk 28)_______________ spiser cirka 

29)_______________ kilo 30)_______________ om året, en 31)_______________ 

32)_______________ cirka 33)_______________ kilo. Men der er 34)_______________ 

35)_______________, der ikke kan lide fisk, og en typisk 36)_______________ spiser kun 

omkring 37)_______________ kilo fisk om året. 

 

 I Danmark er frugt også mindre populært end i 38)_______________ 39)_______________ 

40)_______________. Hver 41)_______________ spiser kun omkring 42)_______________ kilo 

frugt om året. 
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KAPITEL 16 RUNDGANG 

 

 

 

 

 

fest …mit kollegium / 

fredag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christiania / morgen 

eftermiddag 

 

 

 

 

cykle / lørdag 
 

 

 

 

 

 

 

 

hjem / timen 
 

 

 

 

 

se på lejlighed i 

Kastrup / timen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ikea / eftermiddag 

 

 

 

 

stranden / søndag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

café / aften 
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KAPITEL 16 RUNDGANG 

 

 

 

 

svømmehallen / 

morgen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Louisianna / søndag 

 

 

 

 

ryge / pausen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna / fredag 
 

 

 

 

 

kantinen / timen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmø / lørdag 

 

 

 

 

Tivoli / aften 

 

 

 

 

Netto / timen 
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KAPITEL 16 RUNDGANG 

 

 

 

 

 

cafe m. Greg / lørdag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ud og cykle / lørdag  
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KAPITEL 17 – TEKST 

 

 

Teksten handler om to personer. Det er Ivan og en pige, der hedder Sofie. De kender hinanden 

fra Nordea Banks hovedkontor i København, hvor de arbejder begge to: Ivan er 

systemanalytiker, Sofie arbejder i kantinen. 

 

Fredag eftermiddag står Ivan og venter på en bus. I bussen møder han Sofie. 

 

Sofie skal til Nørreport Station. Hun skal hjem til sine forældre og spise, for hendes mor har 

fødselsdag i dag. Hendes forældre bor på Frederiksberg, så hun tager metroen fra Nørreport. 

 

Ivan skal også til Nørreport Station. Han bor i et hus i Birkerød sammen med sin kone og deres 

søn, men Nordea Banks hovedkontor ligger i København, så han tager S-toget mellem 

Nørreport og Birkerød hver dag. 

 

På Nørreport Station siger Ivan og Sofie farvel til hinanden. 
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KAPITEL 19, UDFYLDNINGSDIKTAT 

 

UNGES BOLIGFORHOLD 

 

I Sydeuropa bor unge 1)_______________ generelt hjemme længere end i Nord- og Vesteuropa: 

I Italien og Spanien bor over 2)_______________ % af de unge i alderen 18-24 år hjemme, i 

Holland er det 3)_______________ %, i Finland og Sverige ca. 4)_______________ %. Danske 

unge har europæisk rekord med kun 5)_______________ %. 

 

 

Kun cirka 3 % af de danske studerende bor hjemme hos 6)_______________ 

7)_______________! Men omkring 10 % af de studerende bor i en lejlighed, 

8)_______________ 9)_______________ har købt til dem. Danske studerende bor typisk 

10)_______________ i en 11)_______________12)_______________, eller de bor på et privat 

13)_______________, eller to, tre eller 14)_______________ studerende 15)_______________ en 

16)_______________ 17)_______________. Det er ikke typisk, at danske studerende bor på et 

18)_______________: det gør 19)_______________ 10)_______________ % af dem. 

 

Der er mange, der 21)_______________ 22)_______________ Hovedstadsregionen for at få et 

job, og 23)_______________ 24)_______________ % af alle danske studerende bor her. I byen 

København er cirka 10 % af 25)_______________ studerende, så der er specielt 

26)_______________ pres på markedet for 27)_______________ 28)_______________ med et 

eller to 29)_______________. 

 

Kvarterne Nørrebro og Vesterbro er de mest populære, for der er mange 30)_______________, 

31)_______________ 32)_______________, og de var før i tiden relativt 33)_______________. 

Men nu er de to kvarterer så populære, at 34)_______________ er 35)_______________, og det 

er næsten umuligt at finde en 36)_______________. 

 

København har omkring 37)_______________ kollegiepladser. De fleste 38)_______________, 

39)_______________ 40)_______________ ligger på Amager.  
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KAPITEL 22  lytte(hjemme)arbejde: JANE 

Jane er englænder. Hun kommer fra en lille by i Sydvestengland, der hedder Exeter. 

Lige nu er hun udvekslingsstuderende i Danmark. Hun studerer arkitektur og skal være i 

Danmark de næste to semestre, 10 måneder i alt.  

Jane kan kun tale engelsk. Hun har haft fransk i skolen, og hun kan forstå lidt, når hun 

læser det, men kun kan ikke selv tale det, og hun kan heller ikke forstå så meget, når 

hun hører det. 

Her i Danmark prøver hun at lære dansk. Hun går på kursus hver dag fra 8.30 til 11.15. 

Der er 16 studerende i klassen. Der er to kinesere og tre amerikanere, resten er 

europæere. Næsten alle de studerende er piger, der er kun 4 fyre i klassen; men læreren 

er en mand, der hedder Lars. I timen taler de studerende næsten kun dansk, men i 

pausen taler de engelsk med hinanden. 

I København bor Jane sammen med en anden arkitekturstuderende, en dansk pige, der 

hedder Nana. De bor i en lejlighed på Amager. Det er en dyr lejlighed: Den koster 7.695 

kr. om måneden i alt. Det er med varme, men de skal også betale gas og elektricitet, så 

det bliver over 4.000 kr. til hver af pigerne om måneden. Men transporten er billig: Jane 

cykler normalt til Arkitektskolen, det er ikke så langt fra lejligheden på Amager. Jane 

synes også, at mad er dyrt i Danmark, så hun vil gerne have et job, og i morgen skal hun 

til jobsamtale på en cafe på Nørrebro lige efter dansktimen. 
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KAPITEL 23, UDFYLDNINGSDIKTAT 

 

STUDERENDE I DANMRK 

 

På de fleste danske 1)_______________ er der i dag 2)_______________ 3)_______________ 

end 4)_______________, kun på de tekniske og naturvidenskabelige 5)_______________ og på 

økonomi er der stadigvæk er flest 6)_______________.  

 

Danske 7)_______________ er i gennemsnit 8)_______________ år, når de 9)______________ 

på 10)_______________, bl.a. fordi omkring 3/4 holder et såkaldt sabbatår (eller to) efter 

gymnasiet; de fleste 11)_______________ eller 12)_______________ i 13)_______________ 

sabbatår. 

 

På mange danske 14)_______________ er der kun 4-12 timers undervisning om 

15)_______________, og i gennemsnit bruger 16)_______________ studerende omkring 

17)_______________ 18)_______________ om 19)_______________ på 20)_______________. 

Efter planen skal de lange 21)_______________ i Danmark tage 6 år, men de fleste studerende 

bruger 7 år, bl.a. fordi mange 22)_______________ ved siden af 23)_______________. 

 

… 

 

Der er for tiden omkring 24)_______________ udenlandske studerende i Danmark. Det er ca. 

dobbelt så mange som danske studerende i udlandet, og de fleste 25)_______________ 

26)_______________udenlandske studerende går på 27)_______________. 

 

Studerende fra EU kan 28)_______________ gratis og også 29)______________ dansk SU, men 

for studerende fra 30)_______________ lande er det dyrt at studere i Danmark: En master’s i 

antropologi koster omkring 31)_______________kr., i biologi 32)_______________kr. – om 

året! 

 

Ca. 33)_______________ % 34)_______________ 35)_______________ danske studerende 

3)_______________til udlandet for at studere et 36)_______________ to 37)_______________ i 

løbet af 38)_______________ studietid.  
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KAPITEL 29, UDFYLDNINGSDIKTAT 

 

DANSKERNES FAMILIE/SAMLIV 

 

I Danmark anno 1)_______________ har 2)_______________ % 3)_______________ 

4)_______________danske 5)_______________ 6)_______________ job, næsten 

7)_______________ % af 8)_______________ danske 9)_______________ over 3 år er i 

børnehave 10)_______________ 11)______________, og der er sjældent 12)_______________ 

13)_______________ to børn i en (’etnisk dansk’) familie. 

 

I en familie kan man høre 14)_______________ tale om ” 15)_______________børn”, ” 

16)_______________ børn” og ” 17)_______________ børn”, og statistikken kan 

18)______________, at ca. 19)_______________ % af alle danske børn ikke bor sammen med 

20)_______________ deres biologiske 21)_______________. 

 

Cirka 22)_______________ % af de 23)_______________ 24)_______________lever som singler 

(2012), 9 % lever sammen 25)_______________ at være 26)_______________, og cirka 

27)_______________ % er 28)_______________. 29)_______________ bliver typisk gift (første 

gang), når de er 27-28 år. Men over 30)_____________ % af dem, der gifter sig, er 

31)_______________ 9 år senere, og i 32)_______________ holder et ægteskab i 

33)_______________ år. 

 

… 

 

I 34)_______________ fik danske kvinder i 35)_______________ 36)_______________barn; det 

er meget 37)_______________ 38)_______________for 100 år siden, hvor de fik over 4 børn, 

39)_______________ 40)_______________ for 50 år siden – i 41)_______________ var tallet 

42)_______________ barn – og også 43)______________, 44)_______________ 

45)_______________ den internationale finanskrise satte ind i 46)______________: I 

47)_______________ var tallet 48)_______________ barn pr. kvinde.  

… 

 

Danske kvinder er i 49)_______________ næsten 50)_______________ år 51)_______________, 

52)_______________ de får deres første barn (2012). Kvinder med en lang 53)_______________ 

får ikke så mange børn som kvinder med kort 54)_______________, og de får eventuelle børn 

55)_______________. 


