FORORD TIL LÆREREN
”På sporet 1” er et materiale til undervisning i dansk for begyndere på danskuddannelse 3 og
fortsættes i ”På sporet 2”. Det er primært beregnet til brug i multinationale klasser med
hurtig progression.
Materialet følger to spor: på den ene side arbejdes der med en række dialogsituationer og
sproghandlingsudtryk til direkte brug i hverdagen - på den anden side arbejdes der med friere
og mere sammenhængende sprogproduktion både mundtligt og skriftligt, og til det formål
arbejdes der også mere eksplicit med de grundlæggende fonetiske, syntaktiske og
morfologiske regler i dansk. Desuden indgår læsning af en række informative tekster om
danske kultur- og samfundsforhold, så kursisterne får en første smagsprøve på (lettere) dansk
skriftsprog.
”På sporet” anvender en bred vifte af inputformer, teksttyper og arbejdsmåder - fra helt
bundne grammatiske øvelser til friere kommunikative opgaver.
Materialet er beregnet til kursister, der ønsker at nå langt på kort tid. Har man det som mål,
må progressionen nødvendigvis være meget hurtig, og kursisterne må tale dansk fra
allerførste minut af undervisningen. Det forudsætter - ud over en høj motivation - at
kursisterne har et europæisk sprog som modersmål, eller at de har lært engelsk som
fremmedsprog på ret højt niveau og behersker det i praksis. Lige så nødvendigt er det, at de
bruger tid på forberedelse hjemme mellem hver undervisningsgang.
Målsproget i ”På sporet” er det hverdagsdansk, der tales i København og andre større byer
af yngre, veluddannede danskere. Hovedvægten ligger på de mundtlige færdigheder, og
arbejdet med udtale og lytteforståelse har en helt central placering. Alle bøgernes sider med
nyt input er derfor indtalt, så kursisterne også har mulighed for at arbejde med stoffets
lydside hjemme mellem undervisningsgangene, lige som der systematisk indgår
udtalehjemmearbejde og hjemmearbejde i form af lytte/forstå-øvelser af forskellig slags.
Endelig findes der et antal lydspor til brug i klassen, både til videre arbejde med
lytteforståelse og til brug i forbindelse med andet tekstarbejde.
Alle lydspor kan frit afspilles eller downloades fra forlagets hjemmeside www.medtryk.dk –
kursisternes lydspor fra siden ”Audio”, klasselydspor fra siden ”For lærere”.
Fra forlagets hjemmeside kan også lærervejledningen downloades og printes ud (fra siden
”For lærere”). Lærervejledningen rummer bl.a. beskrivelser af de enkelte øvelsestyper og
arbejdsformer, inputkort til brug for de såkaldte ”rundgange”, en række opgaver til kopiering
og udlevering i klassen og forslag til konkrete undervisningsforløb.
Rigtig god arbejdslyst!

