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I   FORORD 

 

Lærervejledningen til På Sporet består af to dele : en tekstdel med indledning om materialet, 

målgruppen og målsproget, et afsnit om bogens struktur og indhold, en introduktion til de 

anvendte opgavetyper og arbejdsformer, diverse nyttige kommentarer til de 30 kapitler og 

endelig forslag til timeplanlægning af 23 mødegange. 

 
Anden del af lærervejledningen udgøres af forskelligt materiale til kopiering : tekster, kort til 

rundgange, rollekort og udfyldningsdiktater. 

 
 

Lærervejledningens brugeranvisninger skal fungere som kommentarer til - og uddybning af - 

de instruktioner til læreren, der er skrevet med kursiv i bogen. 

 

Lærervejledningen kan hentes gratis ned fra nettet på adressen :  www.medtryk.dk 

Det samme kan alle lydspor til brug i klassen.  
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II    INDLEDNING 

 

1.  Materialet og målgruppen 

På Sporet 1 er første bind i en 

lærebogsserie for herboende voksne 

udlændinge, der går til dansk på 

begynderniveau på danskuddannelse 3. 

Bogen dækker undervisning på modul 1. 

På Sporet er lavet til undervisning i 

multinationale klasser, uden -  eller med 

begrænset brug af hjælpesprog. 

 Eleverne bør have mindst tolv års 

skolegang bag sig . Den typiske elev i 

målgruppen har 

desuden en halv- eller hellang uddannelse 

eller er i gang med en sådan. 

Materialet henvender sig altså primært til 

en elevgruppe, der har erfaring med 

skoleundervisning i 

mindst et fremmedsprog og dermed 

kendskab til sproglig analyse, diverse 

sprogindlæringsstrategier 

og gængse opgavetyper og arbejdsformer 

indenfor sprogindlæring. 

Man må derfor forvente, at eleverne kan 

arbejde rimelig selvstændigt og på et vist 

abstraktions- 

niveau. 

Flertallet i denne gruppe er udenlandske 

studerende og udlændinge på 

arbejdskontrakter, altså mennesker, der 

opholder sig i Danmark i en tidsbegrænset 

periode, typisk fra et halvt til tre år, og som 

lever deres dagligliv på modersmålet 

og/eller engelsk eller et andet 

fremmedsprog. De vil typisk gå til 

danskundervisning et par gange om ugen, 

almindeligvis mellem 6 og 8 timer om 

ugen og om aftenen.  

For denne elevgruppe er dansk som regel 

et – somme tider eksotisk – fremmedsprog, 

som de gerne vil snuse lidt til af høflighed, 

nysgerrighed eller måske endda af lyst, 

sjældnere af nødvendighed. 

En noget mindre del af målgruppen er 

mennesker, der via ægteskab/partnerskab 

og/eller job satser på permanent ophold i 

landet.. For denne gruppe er ambitionen 

normalt hurtigst muligt at få kendskab til 

dansk på andetsprogsniveau, og de er 

derfor nødt til fra starten at investere 

betydelige ressourcer i arbejdet med 

sproget. 

At opnå et niveau, der tangerer 

modersmålets, på et andet sprog -  kræver 

en høj grad af sproglig korrekthed, derfor 

arbejdes der i materialet eksplicit med 

sprogets formside : syntaktisk,  

morfologisk og fonetisk, men da 

størstedelen af bogens målgruppe på den 

anden side består af brugere af dansk på 

fremmedsprogsniveau, der naturligt nok er 

mere optaget af sprogets indholdsside end 

af formen,  så må man som underviser nok 
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indstille sig på, at der i nogle tilfælde vil 

være grænser for motivationen, især på det 

fonetiske område. 

. 

2.   Sproget i bogen  

Begge beskrevne målgrupper har først og 

fremmest brug for at agere i forhold til 

talesproget og lidt mere sekundært i 

forhold til det skrevne sprog : 

 

2.1  Talesproget   

Målsproget i bogen er en  - lidt nedbarberet 

– udgave af middelklassens u-og 

halvofficielle tale- 

sprog som det bruges i instrumentelt 

betingede, dialogiske situationer fra 

dagligdagen, men også i 

mere sammenhængende fremlæggelser 

som indholdsreferater og 

situationsbeskrivelser. Det betyder, at 

materialet fra starten både fokuserer på 1. 

og 2. persons dialogiske og på 3. persons 

fortællende sprog. 

Vigtige forudsætninger for et rimelig 

korrekt og forståeligt talesprog er gode 

kompetencer i lytte- 

forståelse og udtale, og i bogen arbejdes 

der derfor systematisk med elevernes 

lyttefærdighed og udtale. Af hensyn til 

modultest 1 har det imidlertid været 

nødvendigt at opgradere læsefærdigheden 

på dette tidlige niveau, og derfor har især 

lytte/forståelse måtte vægtes mindre, end 

vi kunne ønske. Til gengæld har vi prøvet 

at få det optimale ud af situationen ved at 

lægge så meget af lyttearbejdet ud som 

hjemmearbejde, så der kun skal tjekkes i 

klassen. 

Det er bogens ambition, at brugerne hurtigt 

bringes til selv at producere sprog, 

mundtligt og skriftligt .                           

For at kunne tale/skrive sammenhængende 

allerede på dette lave niveau,  kræves der 

hurtigt et vist ordforråd, derfor tilbyder de 

fleste kapitler en relativ stor mængde 

gloser og konstruktioner, der skal læres fra 

gang til gang for at kunne anvendes aktivt i 

klassen.  

 

2.2  Udtalearbejdet  

Der arbejdes intensivt med udtale i flere 

forskellige faser af undervisningen – også 

som hjemmearbejde: det meste input findes 

som lydfiler, der kan hentes ned fra nettet 

af eleverne i forbindelse med 

hjemmearbejdet. 

I udtalearbejdet fokuseres der først og 

fremmest på : tryk (sætningstryk og 

ordtryk), bogstav/lyd fænomener og i 

nogen grad intonation. Tryksætning og                           

overstregning af ” stumme” bogstaver 

(bogstaver, der ikke har nogen 

korresponderende lyd i udtalen) øves både 

spontant i klassen og som hjemmearbejde, 
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hvor eleverne har mulighed for mange 

gennemlytninger. Andre væsentlige 

udtaleproblemer er samlet i forskellige 

temaer, som f.eks. vokallængde (herunder 

stød),  udtalen af : - r - , ”blødt”- d - og 

diverse -a-varianter. 

 

Vi har valgt at bruge så få lydskrifttegn 

som muligt,  da tegnene tolkes forskelligt 

af elever med forskellige modersmål. 

 

 

2.3  Skriftsproget 

De – fra starten – relativ lange læsetekster 

bidrager yderligere til et større ordforråd 

og i det hele taget til den opgradering af 

læsefærdigheden, som er blevet nødvendig 

på dette lave niveau på grund af de 

officielle modultest. Flere af bogens tekster 

(kap.23, 26 og 29 + kap.12 og 15 + 

lyttehjemmearbejdet til kap.26) er 

udformet sådan, at de kan bruges som basis 

for modultest 1, ligesom de skriftlige 

opgaver af fortæl-om-dig-selv typen i 

kapitel 26 og 28. 

Da brugerne som nævnt tidligt skal kunne 

producere mindre skriftlige opgaver, er der 

fra starten – udover fokus på syntaks og 

morfologi – også fokus på korrekt 

stavning, som man bl.a. arbejder med i 

orddiktater. 
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III       BOGENS STRUKTUR OG 

INDHOLD 

 

1. Bogens opbygning 

 

På Sporet 1 består af en lærebog og et ar- 

bejdshæfte med hjemmearbejde plus lyd- 

spor på internettet i form af MP-3 filer. 

Lærebogen indeholder 30 kapitler med nyt 

sprogligt input, fiktions- eller faktatekster 

(kaldet videnstekster) som det centrale 

stof.                                                                                                                                                    

De enkelte kapitler indeholder udover en- 

ten input eller tekst også udtalearbejde og 

evt. en lytteopgave og grammatiske 

øvelser, der vedrører det sproglige stof i 

afsnittet. Alle kapitler har et eller flere 

skriftlige hjemmearbejder og evt. også  

en lytteøvelse, der altid sidder i arbejds- 

hæftet.  

Arbejdshæftet indeholder også 

dialog/fluencytræning 

med pindemænd til mundtlige øvelser i 

klassen af nyt input : et sæt på mellem 8 og 

16 til præsentationen af stoffet og et andet 

sæt til fluency-træning mødegangen efter.  

Der er også billedserier til brug for mundt-  

ligt arbejde med nogle af de fiktive tekster.                                                                                                     

Til vidensteksterne er der altid en gloseside 

og et læse/forstå arbejde med sandt/falsk 

udsagn. 

Sidst i bogen er grammatikboksene samlet 

til en minigrammatik.                             

Der er i alt undervisningsmateriale til 

omkring 100 lektioner (på hver 45 

minutter). De enkelte kapitler er af 

forskellig størrelse, med materiale til  

mellem en og to lektioner hver. 

Alle delelementer i kapitlerne : tekster, 

øvelser, arbejdsopgaver mm. er 

fortløbende nummereret indenfor hvert 

kapitel, sådan at det er nogenlunde klart, i 

hvilken  omtrentlig rækkefølge de enkelte 

elementer i kapitlerne skal bruges i 

undervisningen.  

De kursiverede instruktioner er 

udelukkende vejledning til læreren, der så 

instruerer eleverne 

mundtligt, så vidt muligt på dansk. 

Kapitel 16 kan bruges som introduktions- 

kapitel på nyt hold (aftenhold). 
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2.  De enkelte elementer i hovedbogen 

 

2.1  Input : inputtet er altid skrevet med 

fede typer. Fede typer bruges dog også til 

overskrifter og  

til at fremhæve forskellige grammatiske og 

fonetiske elementer. 

De grå felter i inputstoffet angiver 

væsentlige udskiftningsmuligheder af 

diverse sproglige elementer. 

Parenteser sættes omkring ord, der kan 

udelades uden, at betydningen ændres 

væsentligt. 

Inputtet udgør det sproglige stof, kapitlet er 

bygget op omkring, og det er altid 

mundtligt hjemmearbejde, der skal læres 

udenad. Inputøvelserne i arbejdshæftet (de 

første 8-12/16 pindemænd) er også 

mundtligt hjemmearbejde. 

Som regel er inputtet dialogisk og består af 

et spørgsmål med forskellige 

svarmuligheder eller et udsagn med 

forskellige forslag til kommentarer, men 

det kan også alene være et udsagn, hvor 

fokus er på sætningsstrukturen (f.eks. i  

kap. 3) eller andet. 

 

2.2  Udtale til input : udtalearbejdet til 

inputtet står altid på næstfølgende side og 

er nummereret med det samme nummer 

som det tilhørende input. Der arbejdes 

primært med inputudtalen i klassen, 

 men hvis man har tidsnød, må man bede 

eleverne om at gøre arbejdet derhjemme : 

inputudtalen til alle kapitler findes af 

samme grund på MP-3 filerne med lyttet 

hjemmearbejde (på : www.medtryk.dk).                      

 

2.3  Boxe  : I lærebogen optræder der 

forskellige informative boxe : OBSboxe 

med nyttige grammatiske informationer, 

ORDboxe med nødvendige gloser, 

GRAMmatiske boxe (fortløbende 

nummererede) med fokus på relevant 

grammatik og altid med tilhørende øvelse, 

og HUSKboxe med allerede omtalt 

grammatik. Man henviser eleverne til dem, 

når der er brug for det. 

Vi har valgt ikke at benævne  boxenes 

emner – så læreren har frihed til at 

præsentere/forklare emnet, som hun/han 

foretrækker. Bag i bogen, hvor 

GRAM.boxene er samlet, præsenteres de 

dog med grammatiske betegnelser, så 

afsnittet kan fungere som en minigram- 

matik. 

 

2.4  Tekster : Teksterne kan være fiktions- 

eller faktatekster (videnstekster). 

Fiktionsteksterne er dialoger eller kortere 

eller længere fortællende prosatekster. De 

er primært beregnet til læsning og/eller 

lytning, og de fleste bruges også 

efterfølgende som lyttede hultekster 
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(udfyldningsdiktater) i klassen.      

Vidensteksterne er altid hjemmearbejde, 

der  læses med ordlisten og evt. også 

ordbog 

og tjekkes i klassen næste mødegang med 

hjælp fra læse/forstå arket i arbejdshæftet. 

 

2.5  Tekstudtale : Til fiktionsteksterne  

hører en særlig tekstudtaleafdeling som 

gennemgås i klassen, når teksten er 

introduceret (typisk næstfølgende 

mødegang).  

 

2.6  Andet udtalearbejde : Andet 

udtalearbejde, der kan være tematisk om 

vanskellige enkeltlyd og andre vigtige 

fonetiske fænomener eller fungere som 

reminder, behandles på samme måde i 

klassen som tekstudtale. 

 

2.7  Lytteopgaver : Der er to typer 

lytteopgaver i bogen : lyt efter 

informationer og : korriger teksten, og der 

arbejdes med begge typer i klassen i par-

eller gruppearbejde (= tre personer). 

 

2.8  Grammatiske øvelser : Alle øvelser 

er klassearbejde, som par-eller 

gruppearbejde. Emnet introduceres af 

læreren.  

 

2.9  Orddiktater : Orddiktaterne har både 

til formål at støtte gloseindlæringen og 

stavekapaciteten. Relevante ord vælger 

læreren fra de pågældende kapitler. 

 

 

3.  De enkelte elementer i arbejdshæftet 

 

3.1 Mundtlige øvelser med input : På 

disse sider er der placeret to gange otte 

pindemandsøvelser, der bruges som par-

eller gruppearbejde i forbindelse med 

introduktion og repetition (fluency-

træning) af inputtet. 

 

3.2  Billedserie til tekstreferat : Til 

kap.2,8 og 12 hører der en billedserie, så 

der kan arbejdes med tekstreferat i grupper 

eller som pararbejde.  

 

3.3  Skriftligt hjemmearbejde : I det 

skriftlige hjemmearbejde indgår der flere 

forskellige mere eller mindre bundne 

øvelsestyper, f.eks. fyld-et-ord ind, build-

up, lav sætninger/spørgsmål, indsæt den 

rigtige form/det rigtige ord, stil(fortæl-om-

dig-selv) og andre. Vi foreslår, at eleverne 

altid skriver på et stykke papir og afleverer 

til retning næstfølgende gang. 

 

3.4 Lyttehjemmearbejde : Der er to typer 

lyttehjemmearbejde i PS 1: fyld-et-ord-ind 
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og lyt efter informationer. I begge tilfælde 

gør eleverne forarbejdet hjemme, og der 

arbejdes efterfølgende med stoffet i klassen 

i par-eller gruppearbejde. 

 

 

3.5 Udtalehjemmearbejde : 

Udtalehjemmearbejdet kan enten være 

sætninger fra kapitlets tekst, der skal sættes 

trykstreger i og streges bogstaver ud, der 

ikke udtales, evt. markeres lange og stødte 

vokaler,  eller det kan være en eller flere 

små dialoger med kapitlets ordstof, som 

eleverne arbejder med hjemme på samme 

måde. Udtalehjemmearbejdet tjekkes altid 

(på tavlen) i klassen næstfølgende 

mødegang, hvor der også arbejdes med 

dialogen/dialogerne i pararbejde med fokus 

på intonation og fluency. 

 

3.6  Læse/forstå arbejde : Til alle 

vidensteksterne hører der et læse/forstå 

arbejde med sandt/falsk udsagn, der bruges 

i klassen som par-eller gruppearbejde, når 

teksten skal tjekkes næstfølgende 

mødegang. 
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IV   ØVETYPER OG 

ARBEJDSFORMER 

 

Afsnittet her er delt i : 1. øvetyper og 

arbejdsformer, der bruges i forbindelse 

med præsentation af nyt stof og dermed 

altid i klassen og 2. øvetyper og 

arbejdsformer, der bruges i forbindelse 

med arbejdet med allerede præsenteret stof 

– i  klassen eller hjemme. 

 

1.  Øvetyper og arbejdsformer i 

forbindelse med præsentation af nyt stof 

 

Nyt sprogligt stof præsenteres i kapitler 

med input – altid skrevet med fed skrift. 

Det nye stof introduceres og øves altså 

uden at eleverne er involveret som 

”private” personer, det bliver de først 

senere, når der arbejdes med stoffet i 

forskellige produktionsopgaver/øvelser. 

For at disse opgaver/øvelser kan fungere 

optimalt, må eleverne ikke have fået 

hinandens data i runder på forhånd. Kun i 

kapitel 1, hvor eleverne møder dansk for 

allerførste gang, præsenteres stoffet i 

klasserunder. 

 

1.1  Inputtet : kan præsenteres som emne 

af læreren – på dansk, og mens eleverne 

har lukket bog. Derefter ser eleverne i 

bogen, inputtet gennemgås og forklares, 

eleverne spørger. Når alt er forstået, 

gennemgås de tilhørende 

pindemandsøvelser i arbejdshæftet af 

læreren med hjælp fra klassen. Eleverne 

skal altså se på inputsider og pindemænd 

samtidigt.  Der må ikke skrives notater i 

denne fase. Bagefter arbejder eleverne i 

pararbejde med øvelserne, stadig kun 

mundtligt og stadigvæk ved at kigge 

samtidigt i inputtet og på pindemændene.   

 

1.2  Inputudtale :  Imens klassen arbejder 

med pindemandsøvelserne skriver læreren 

udtaleøvelserne til inputtet op på tavlen. 

Læreren kontrollerer altså ikke, hvad der 

foregår bag hans/hendes ryg, men lader 

eleverne sidde og arbejde med stoffet selv 

(men svarer naturligvis på spørgsmål). 

Når inputtet står på tavlen, stoppes 

pararbejdet, og læreren læser op, mens 

eleverne sætter trykstreger i deres bog 

(hovedtryk). Tryksætningen tjekkes i en 

klasserunde, hvor læreren skriver 

trykstregerne ind på tavlen og i en ny 

klasserunde streges bogstaver, der ikke 

korresponderer til nogen selvstændig lyd i 

udtalen, ud. I endnu en runde kan lange 

vokaler uden og med stød markeres. Hvis 

man bruger whiteboards kan man med 

fordel bruge penne i forskellige farver til 

de forskellige faser. Til sidst læses alt op i 

kor efter læreren, eventuelt med markering 
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af hvilepunkterne mellem hovedtrykkene 

(jeg kan ikke/tale dansk/ jeg kan kun/tale 

engelsk). Erfaringsmæssigt giver denne 

læseteknik gode resultater med hensyn til 

at stimulere elevernes fornemmelse for 

tryk og senere tryktabskonstruktioner og 

intonation i det hele taget. Assimilation 

hen over ordgrænser kan også markeres 

med en bue under de pågældende ord.  

Det er klart, at denne behandling af 

inputtet tager relativ meget tid, men den er 

efter vores erfaring godt brugt. 

Inputudtalen findes sammen med udtale- 

og lyttehjemmearbejdet som MP3-filer på 

nettet, så eleverne kan hente det ned og 

arbejde med det derhjemme, hvis de f.eks. 

har været fraværende ved præsentationen 

af stoffet. 

En nyttig bonus ved arbejdet med inputtet 

er, at bogstaverne skal benævnes (i fasen 

med udstregning), og at eleverne på denne 

måde hele tiden bliver mindet om, hvordan 

de udtales på dansk. Alfabetet findes i 

øvrigt også indtalt på elevernes MP3-filer, 

så man kan tjekke et bogstavs udtale, hvis 

man glemmer den. 

 

1.3  Læsetekst : læseteksterne kan 

præsenteres i klassen eller gives for som 

hjemmearbejde (kap.6, 8, 15, 18, 23, 26 og 

28). I klassen læses teksten indenad af 

eleverne,og bagefter spørges der om ord og 

udtryk man ikke forstår.  Læreren bør 

bestræbe sig på at svare på dansk så vidt, 

det kan lade sig gøre. Til sidst læser 

læreren teksten op, mens eleverne følger 

med i bogen. 

Hvis teksten er givet for som 

hjemmearbejde tager man en spørgerunde  

i klassen næstfølgende mødegang. 

 

1.4  Tekstudtalearbejde : til alle tekster 

findes tekstudtalearbejde, der altid 

gennemgås i klassen som klassearbejde 

efter præsentationen, men før der arbejdes 

med teksten : læreren læser for, eleverne 

gentager i kor. Man kan starte med at 

introducere emnet/problemet/reglen, eller 

man kan konkludere til sidst – selv eller 

med hjælp fra klassen. Til allersidst kan 

ord/udtryk læses op i klasserunde. 

 

1.5  Temaudtalearbejde : forskellige 

vigtige udtaleproblemer behandles i 

temaudtalearbejdet, der altid er 

klassearbejde. Her kan læreren præsentere 

problemet og bagefter eksemplificere det  - 

i korlæsning efter læreren, eller man kan 

korlæse først og derefter konkludere med 

klassens hjælp, jfr. tekstudtalearbejde. 

 

1.6  Andet udtalearbejde 

Samme fremgangsmåde bruges ved 

gennemgang af andet udtalearbejde i 
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klassen. Det drejer sig om forskellige 

vanskellige enkeltlyd, skelneøvelser og 

andet. Resultatet af skelneøvelserne kan 

med fordel skrives op på tavlen i 

klasserunde og kommenteres af de andre 

elever og til sidst af læreren. 

 

1.7  Grammatiske emner med øvelser :  

Væsentlige grammatiske emner har altid 

deres egen grammatiske box og altid en 

øvelse tilknyttet, der laves i par- eller 

gruppearbejde i klassen. I de fleste tilfælde 

er det nok mest hensigtsmæssigt, at 

præsentere emnet/reglen først og bagefter 

lade eleverne arbejde med øvelsen, men 

ikke nødvendigvis i alle. 

 

 

 

2.  Arbejde med præsenteret stof i 

klassen  

 

2.1  Lyttetekst  : I to kapitler (kap. 2 og 

12) konsolideres det sproglige stof i en 

lyttetekst (tekst og dialog) og en læsetekst 

over samme emne. Her er hensigten dels at 

træne elevernes lyttekapacitet (lyttedelen), 

dels at arbejde med tekstkomposition for at 

gøre eleverne bevidste omkring de 

forskellige sproglige elementer, der får en 

tekst til at hænge samme (læsedelen).  Det 

er altid klassearbejde, og fremgangsmåden 

kan være sådan : 

Klassen lytter til lytteteksten (på 

klasselydsporet) et par gange med lukket 

bog og svarer så på spørgsmålene til 

teksten – læreren spørger f.eks. ud i 

klassen. Så kigger man på de tilhørende 

billeder, stiller evt. spørgsmål og lytter 

igen. Nu skal billederne så sættes i rigtig 

rækkefølge efter den lyttede tekst. Det gør 

eleverne i pararbejde, og bagefter tjekkes 

der på tavlen, og der lyttes igen. 

 

 

2.2  Læsetekst : 

Derefter ser man i bogen og gennemgår 

den opsplittede læsetekst for nye ord og 

udtryk, og bagefter komponeres teksten i 

pararbejde (der sættes numre på 

enkeltdelene). Til sidst læses den rigtige 

tekst op af læreren, mens eleverne tjekker. 

Teksten udleveres og læses op en gang til, 

mens eleverne følger med. Teksten findes  

til kopiering her i lærervejledningen. 

I kapitel 6, 8, 15 og 18 bruges teksterne 

både som lytte- og/eller læsetekster og til 

fyld-ud arbejde. I fyld-ud fasen arbejdes 

der sådan : 

 

2.3  Fyld-ud lyttearbejde i klassen : der 

må kun ses i udfyldningsteksten (kopieret 

fra lærervejledningen her). 
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Eleverne arbejder i par eller grupper på tre 

og starter med at fylde de ord ind, de er 

helt eller rimelig sikre på, eller som de kan 

levere et kvalificeret gæt på. Derefter lyttes 

der til teksten (findes på klasselydsporet) 

og der tjekkes og tilføjes. Til sidst tjekkes 

der på tavlen : hvis der er replikker angives 

de med bogstav og nummer (A1, B1, A2, 

B2 etc.) og kun fyld-ind ordene skrives (af 

læreren) – i klasserunde. Man afslutter med 

at høre hele teksten for sidste gang. 

I fyld-ud fasen til lytteopgaven i kapitel 14 

behandles teksten på samme måde. 

 

2.4  Inputrepetition (fluencytræning) : til 

inputstoffet hører altid to sæt 

pindemandsbilleder på hver otte billeder 

(findes på arbejdsarkene), det ene sæt 

beregnet til øvefasen efter præsentationen 

af inputtet (se der), det andet til 

repetitionsfasen næstfølgende mødegang, 

efter klassen har haft inputtet for som 

hjemmearbejde. Man kan selvfølgelig også 

inddrage de første otte billeder i 

repetitionen, hvis der er behov for det. 

I repetitionsfasen arbejdes der også i par, 

men nu må der ikke ses på inputsiderne : 

stoffet skal være lært hjemme, og man kan 

slutte af med en klasserunde, så det bliver 

klart for eleverne, hvor godt stoffet skal 

være indarbejdet. 

 

2.5  Billedserien som 

konsolideringsarbejde : den billedserie 

over læseteksten,  som klassen stykker 

sammen i kapitel 2, 12 arbejder man med 

næstfølgende mødegang som 

tekstrepetition. Eleverne arbejder i par eller 

grupper på tre og reformulerer teksten 

(uden at kigge i den) med hjælp fra 

stikordene på billederne. Eleverne skiftes 

til at tage et billede. Fasen kan afsluttes 

med en klasserunde, hvor hver elev siger 

en sætning eller fortæller om et helt 

billede. Det er en god ide at arbejde med 

faste starter af typen : teksten handler om ..                    

det er .. , de er .. Til kapitel 8 teksten hører 

også en billedserie, der behandles på 

samme måde.  

 

2.6  Klassearbejde med læsetekster :     

fiktionsteksterne i kap. 18, 23, 26 og 29 

arbejdes der lidt forskelligt med : i kap. 18 

og 26 arbejdes der med spørgestrukturen i 

hv-spørgsmål : eleverne stiller/laver og 

stiller spørgsmål til teksten i par- eller 

gruppearbejde (med lukket bog). I kap. 23 

og 29 laves der stikord til teksten som 

klasse-eller pararbejde. Tekstarbejdet til 

alle fire tekster ender med, at teksterne 

genfortælles i par-eller gruppearbejde  -  

eleverne formulerer skiftevis en eller et par 

sætninger. 
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Kap.23, 26 og 29s tekster bruges sammen 

med teksterne i kap.15 og 12 og 

lytte/forstå-hjemmearbejdet til kap.26 som 

tekstgrundlag for modultest 1. 

 

2.7  Lytteopgaver : der er lytteopgaver til 

5 af kapitlerne (kap.1, 11, 14, 17 og 24), og 

der arbejdes altid med dem i klassen. 

Arbejdsformen er enten : lyt og noter 

informationer og referer historien ( i 

kapitel 1, 11, 17 og 24), eller bare : lyt og 

noter data (kap.14). Denne lytteopgave 

bruges efterfølgende som fyld-ud 

lytteøvelse.  

Lyt og noter informationer : klassen lytter 

et par gange til teksten (findes på 

klasselydsporet) og noterer hver især så 

mange informationer som muligt under ny 

lytning. Derefter sammenlignes 

informationerne i pararbejde, evt. 

gruppearbejde med tre. Dette gentages et 

par gange, evt. som stafetarbejde, dvs. med 

ny partner i hver runde. 

Til sidst noteres alle indsamlede 

informationer som stikord i klasserunde på 

tavlen (læreren skriver), og eleverne kan 

nu arbejde med at genfortælle historien ud 

fra stikordene på tavlen (igen i  pararbejde 

eller i  grupper på tre). Øvelsen kan slutte 

af med en klasserunde, hvor hver elev 

producerer et par sætninger.  

 

Andre produktionsopgaver, hvor der 

arbejdes med præsenteret stof i klassen er : 

rundgange og et enkelt rollespil. 

 

2.8  Rundgange : rundgangene kan være 

med hjælpemateriale :  rundgangskort med 

inputord i kap.7, 10, 13 og 17 

(rundgangskortene findes til kopiering her i 

lærervejledningen) - rundgang med 

elevernes egne ting i kapitel 10 -  eller 

rundgange med rapport i kapitel 16, 21 og 

28.   

Rundgange er øvelser, man typisk bruger 

sent i arbejdet med noget sprogligt stof, og 

man gør klogt i at starte med at minde 

eleverne om det sprogstof, der skal bruges, 

før man starter. Hvis der skal bruges kort, 

deles de ud, og eleverne går nu rundt på 

gulvet, og alle taler med alle. Eleverne 

bytter kort hver gang en samtale er slut, og 

rundgangen kan på denne måde blive ved, 

til læreren stopper den.  

Til rundgangen i kapitel 10 med elevernes 

egne ting (er det din . . . . ) starter man med 

at indsamle f.eks. to ting fra hver elev (ting 

der er repræsenteret i ordstoffet i kapitlet) 

og lægger dem på et bord. Hver elev tager 

nu to ting med sig (ikke egne ting) og går 

rundt og spørger , indtil tingene er 

afleveret til de rigtige. Også denne 

rundgang starter med repetition af 

ordstoffet. 
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Tre rundgange (kap.16, 21 og 28) er med 

statistik og rapport. Her drejer det sig om 

at bruge inputtet i kapitlerne til at samle 

personlige informationer om henholdsvis 

elevernes ophold i DK, job/studium og 

familie. Når alle har samlet de nødvendige 

informationer ved at gå rundt og spørge, 

udarbejdes rapporten – gerne i par- eller 

gruppearbejde. Til sidst tjekkes alt på 

tavlen, hvor læreren forinden har skrevet 

bogens introduktionstekst af  -  med huller 

til udfyldning. 

 

2.9  Rollespil : der findes et enkelt rollespil 

i bogen ( kapitel 14), hvor eleverne 

arbejder i par og skiftevis er interviewer 

(sekretær) og interviewet. Hver har et kort  

sekretæren et med nøgleord til spørgsmål, 

den interviewede et med tilhørende 

informationer. Sekretæren spørger, den 

interviewede svarer, og sekretæren skriver 

ned. Når man er færdig med et sæt kort, 

kontrolleres der for rigtig information og 

stavning.  

Her i lærervejledningen findes der 12 

nummererede kortsæt til kopiering, og når 

et elevpar er færdig med et sæt, gives det 

videre til naboerne, sådan at de 12 sæt 

vandrer den samme vej rundt i klassen, 

indtil alle har haft alle 12 sæt i hånden. 

Hver gang et par skifter kortsæt, byttes der 

også roller : fra sekretær til interviewet og 

omvendt. Sekretæren skal huske at notere 

nummeret på kortsættet, så man ved, hvad 

for sæt man har arbejdet med 

 

2.10  Arbejde med lyttehjemmearbejde i 

klassen : der er som allerede nævnt to 

typer lyttehjemmearbejde i bogen : fyld-

ind dialoger og noter informationer. Fyld-

et ord-ind dialogerne tjekkes i klassen på 

tavlen på samme måde som andet fyld-ud 

arbejde (se der), men de kan også afleveres 

til læreren som andet skriftligt 

hjemmearbejde, hvis man er i tidsnød. 

De to lyttehjemmearbejder af typen : noter 

informationer (kapitel 14 og 26) behandles 

forskelligt. I kapitel 14 drejer det sig om 

simple data (navn, adresse osv.), der blot 

noteres på tavlen i en klasserunde 

næstfølgende mødegang og 

informationerne tjekkes så under en sidste 

gennemlytning. 

I kapitel 26 har eleverne hjemme noteret så 

mange informationer, de har kunnet forstå, 

som stikord. I klassen sammenligner de nu 

i par-eller gruppearbejde (med tre), hvad 

de hver især har af informationer, evt. som 

stafetarbejde (ny partner i hver runde).  

Informationerne skal selvfølgelig 

formuleres højt og i hele sætninger.  

Så skriver læreren alle informationer op på 

tavlen i en klasserunde (eleverne afleverer 

stadig informationerne i hele sætninger, 
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mens læreren noterer dem som stikord), og 

i næste fase arbejder eleverne i par eller 

grupper, evt. som stafet,  med at 

genfortælle teksten ud fra stikordene på 

tavlen. Til sidst fortælles teksten i en 

klasserunde. 

Med dette arbejde ( hjemme og i klassen) 

har eleverne samtidig forberedt en af 

teksterne til modultest 1 (de tre andre 

tekster, der forberedes på samme måde er 

fiktionsteksterne til kapitel 23, 26 og 29). 

 

2.11  Arbejde med 

udtalehjemmearbejde i klassen : de to 

typer udtalearbejde, der forberedes 

hjemme, arbejdes der lidt forskelligt med i 

klassen. Udtalehjemmearbejde 1 er altid 

(bortset fra kapitel 1) sætninger fra 

kapitlets tekst, som eleverne hjemme 

sætter trykstreger i, streger bogstaver ud og 

evt. markerer lange/stødte vokaler i. Det 

hele tjekkes i klassen næstfølgende 

mødegang. Det kan gøres på flere måder : 

man kan sætte eleverne til parvis at tjekke 

med hinanden, mens læreren skriver 

sætningerne op på tavlen, så de er klar til 

klasserunderne bagefter. Man kan også 

lave en transparent til overheadprojectoren, 

som man så skriver trykstreger mm. ind på. 

Under alle omstændigheder slutter man 

øvelsen med at læse alt op i kor, evt. med 

hvilepunkterne mellem hovedtrykkene 

markeret. 

Eleverne har nu gjort det fonetiske 

forarbejde til arbejdet med at genfortælle 

teksten (ud fra billeder eller stikord). 

Hvis man har whiteboards i klasselokalet, 

er det en gevinst at bruge penne i 

forskellige farver til at markere de 

forskellige fonetiske elementer. 

 

Udtalehjemmearbejde 2 er (bortset fra i 

kapitel 1, hvor der er tale om sætninger fra 

inputtet, der behandles på samme måde 

som andet udtalehjemmearbejde 1) altid en 

eller flere små dialoger med ordstof fra 

kapitlets input. 

Man starter i klassen med at tjekke tryk, 

stumme bogstaver og lange/stødte vokaler 

på samme måde som til 

udtalehjemmearbejde 1, og 

dialogen/dialogerne læses også på samme 

måde op i kor efter læreren. I næste fase 

øver eleverne sig parvis på at spille 

dialogen/dialogerne, mens læreren går 

rundt og lytter og retter. I denne øvelse 

arbejdes der med intonation og fluency i 

sammenhængende tekst, noget der ellers 

kan være svært at få plads til i andre 

sammenhænge. Øvelsen kan afsluttes med, 

at to elever spiller dialogen for resten af 

klassen. 
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2.12  Skriftligt arbejde i klassen : langt 

det meste skriftlige arbejde er lagt som 

hjemmearbejde. Det er i al almindelighed 

det mest hensigtsmæssige 

(tidsbesparende), men det kan ind imellem 

være nyttigt at se, hvad eleverne kan 

præstere mere spontant, derfor findes der 

flere muligheder for at lave skriftligt 

arbejde i klassen. Det drejer sig i alle 

tilfælde om arbejdet med lytteopgaverne, 

der med fordel kan ende med, at eleverne i 

klassen skriver informationerne sammen til 

et referat af den historie, de har hørt og 

afleverer til læreren til retning. 

 

2.13  Arbejde med videnstekster i 

klassen : mødegangen efter at 

vidensteksten har været givet for som 

hjemmearbejde har man en spørgerunde i 

klassen, og derefter arbejdes der i par eller 

grupper med at tjekke læse/forstå siden 

(sandt/falsk udsagn) fra arbejdshæftet. Man 

kan afslutte med at tjekke i en klasserunde 

– med eller uden afkrydsning på tavlen. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Arbejde med præsenteret stof 

hjemme 

 

3.1  Skriftligt hjemmearbejde : det 

skriftlige hjemmearbejde, der ikke skal 

arbejdes med i klassen, skrives bedst på et 

stykke papir for sig og afleveres til læreren 

næstfølgende mødegang til retning. 

Læreren retter med streger eller rettekode, 

så eleverne selv kan prøve at rette fejlene, 

når de får hjemmearbejdet tilbage. Dette 

gælder dog ikke nødvendigvis de to sene 

stile (min dag, min familie), hvor man kan 

forvente, at eleverne måske vil afprøve 

konstruktioner, de ikke helt har fod på. Her 

er det mere hensigtsmæssigt, at læreren 

skriver det rigtige, gennemgår det med 

eleven og evt. lader eleven skrive stilen 

igen med rettelserne. Disse stile bruges 

efterfølgende som personlige emner til 

modultest 1. 

Det er klart, at de forskellige typer 

skriftligt hjemmearbejde skal introduceres 

af læreren første gang, de forekommer. 

Følgende typer findes i bogen :  fyld-et 

ord-ind (ord-og konstruktionscheck), 

build-up, lav inversion (alle om 

sætningsstruktur), indsæt 

rigtigt ord/form (ord-og formcheck), lav 

spørgsmål (spørgeord og 

spørgsmålsstruktur), sortering 

(substantivernes køn og flertalsformer), stil 
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(fortæl om dig selv – tilnærmelsesvis fri 

produktion). Lytte-og 

udtalehjemmearbejdet, som man 

tjekker/arbejder med i klassen forudsætter 

– udover lytningen – en skriftlig fase 

hjemme (sæt trykstreger, streg bogstaver 

ud, marker lange/stødte vokaler, skriv 

manglende ord ind, noter 

informationer/stikord). 

 

3.2  Mundtligt hjemmearbejde : Vigtigst 

af alt hjemmearbejde er det mundtlige, det 

vil sige at lære inputtet (ord og 

konstruktioner) udenad i en eller anden 

grad og at arbejde med de 

pindemandsøvelser, der er blevet 

gennemgået i klassen (de første 8), så man 

er i stand til uden besvær (og uden at kigge 

på inputsiderne) at gå igennem de sidste 8 

pindemandsøvelser næstfølgende 

mødegang Det er det sproglige stof, man 

skal arbejde med i klassen de næste gange, 

og da meget arbejde i klassen foregår 

eleverne imellem, er alle afhængige af 

hinanden,  og derfor er det nødvendigt, at 

alle fremmødte har forberedt sig så godt 

som muligt hjemmefra, så tiden kan 

udnyttes effektivt. 

Kapitlernes tekster er også hjemmearbejde 

(de læses igennem et par gange), i mange 

tilfælde skal  der arbejdes med dem i 

klassen  mødegangen efter – på den ene 

eller anden måde. 
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KOMMENTARER TIL DE ENKELTE 

KAPITLER 

 

Kapitel 1 

Produktionsøvelser/opgaver : lytteopgave 

(noter informationer og fortæl) 

 

Da præsentationen af inputtet i kapitel 1 

samtidig er en introduktion til dansk 

overhovedet, må præsentationen 

nødvendigvis forme sig lidt anderledes end 

ellers. Vi foreslår lærer/elev og elev/elev 

runder - se timeplanforslag til første 

mødegang. 

 

 

Kapitel 2 

Produktionsøvelser/opgaver : tekstarbejde 

med billeder (fortæl) 

 

Der er grammatisk fokus på 

substantivernes bekendthed, som det også 

fremgår af GRAM.box 2 og 3. Når dette 

emne præsenteres så tidligt, er det fordi, 

det er nødvendigt, at eleverne kan håndtere 

det, når de skal referere en tekst – altså 

allerede fra anden eller tredje mødegang. 

Der er også fokus på udtalen af bogstavet -

- r-, der er en af de problematiske 

konsonanter i dansk.                                                                                     

Arbejde med udtale af –r- kommer igen 

med jævne mellemrum igennem hele 

materielet. 

 

Når der arbejdes med tekstreferat, vil vi – 

som allerede nævnt – foreslå, at man 

introducerer faste starter (historien handler 

om, det er, der er, de er, osv.)  som skal 

bruges i alle referatsituationer. Hvis man 

mener, det er til nogen nytte, kan man 

allerede nu forsøge at forklare forskellen 

mellem det og der – der er helt sikkert 

elever, der vil spørge. 

 

Vi har med vilje undgået at give noget bud 

på læsning af klokkeslæt af typen : 9.20 og 

9.40, fordi det for tiden er sådan, at nogle 

mennesker er tilhængere af : tyve minutter 

over, mens andre sværger til : ti minutter i 

halv – her er det derfor op til den enkelte 

lærer, hvad han/hun vil præsentere. 

 

Kapitel 3 

Produktionsøvelser/opgaver : ingen   

 

Der fokuseres for alvor på korte adverbiers 

placering i sætningen, jfr. HUSKboxen 

 

Der arbejdes igen med substantivernes 

bøjning, nu specielt substantiver på –r, 

herunder nationaliteter.  
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Kapitel 4 

Produktionsøvelser/opgaver : rundgang + 

stil  

 

Kapitlet genoptager emnet : nationalitet og 

sprog fra kap.1 

 

Et par eksempler på kortsvar (jo, det er/gør 

jeg) introduceres - uden at der gøres mere 

ved emnet 

 

Kapitlet præsenterer  to udtaletemaer : 

vokallængde og stød – i forlængelse af 

hinanden, så eleverne bliver klare over 

forbindelsen. Man kan forinden med fordel 

have gennemgået det danske vokalsystem 

(vokalkufferten i en eller anden udgave). 

Hensigten med at påpege fænomenet : stød  

er i mindre grad, at eleverne selv skal 

producere stød end, at de skal kunne 

identificere det, fordi stødet er  

betydningsbærende. Vi foreslår, at man 

herefter arbejder med markering af stød i 

inputudtalearbejdet og med markering af 

vokallængde i udtalehjemmearbejdet. 

 

 

Kapitel 5 

Produktionsøvelser/opgaver : ingen 

Inversion præsenteres her for første gang i 

forbindelse med arbejdet med 

vidensteksten 

 

Arbejdet med substantivernes bekendte 

former genoptages 

 

Den første udfyldningsøvelse 

(vidensteksten som hultekst) præsenteres 

 

 

Kapitel 6 

Produktionsøvelser/opgaver : ingen 

 

Kapitlet præsenterer nyttigt metasprog til 

brug i klassen fremover 

 

 

 

Kapitel 7 

Produktionsøvelser/opgaver : rundgang 

(med kort) 

Der arbejdes for første gang  med –a- 

nuancer. Her opererer vi kun med to 

forskellige –a- nuancer, og vi lader som 

om den korte og den lange version udtales 

på samme måde. 

 

Pronominal kongruens præsenteres (den, 

det, de) 
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Kapitel 8 

Produktionsøvelse/opgaver : tekstarbejde 

med billeder (genfortælling) 

 

Fokus på infinitiv kontra nutid (form og 

udtale) 

 

 

Kapitel 9 

Produktionsøvelser/opgaver : ingen 

 

Possesivt pronomen præsenteres (1.person 

ental) 

 

Desuden arbejdes der med : negativt objekt 

(ikke nogen/noget) og udtalen af 

endelserne : -e og -er 

 

  

Kapitel 10 

Produktionsøvelser/opgaver : rundgang 1 

(med kort) og rundgang 2 

 

Igen fokus på possessiver (2.ps.ental), på 

forskellen mellem : låne og få  

Repetition af substantivernes bøjning 

 

Kapitel 11 

Produktionsøvelse/opgaver : lytteopgave 

(noter informationer, fortæl og skriv) 

 

Retningsadverbier i kort og lang form 

introduceres (betydning og udtale 

 

Med hensyn til regler for brugen af : i og 

på i forbindelse med stedsbetegnelser, har 

vi valgt at koncentrerer os om København 

og omegn (se OBSbox). Det er vanskelligt 

at give præcise regler for brugen af de to 

præpositioner i forbindelse med 

stedsangivelser, da  på for tiden 

ekspanderer voldsomt blandt unge og 

yngre (også i andre sammenhænge i øvrigt) 

 

 

Kapitel 12 

Produktionsøvelser/opgaver : tekstarbejde 

med billeder (genfortælling) 

 

I dette kapitel fokuseres der på possesive 

pronominer i 3.person. Man kan give 

reglerne, før eleverne laver klasseøvelsen, 

eller man kan lade dem forsøge selv at 

udlede dem 

 

Der er igen fokus på inversion, og der 

arbejdes med fænomenet i en tilhørende 

øvelse. Emnet er uundgåeligt, når man 

arbejder med sammenhængende tekst så 

tidligt som i materialet her. 
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Kapitel 13 

Produktionsøvelser/opgaver : rundgang 

(med kort) 

Bisætningsordstillingen antydes – uden at 

der gøres mere ved emnet 

 

 

Kapitel 14 

Produktionsøvelser/opgaver : rollespil 

(med kort)  - mundtlig øvelse med diverse 

personlige data 

 

Der er forskellige læsninger af postnumre i 

brug, så vi lader det være op til den enkelte 

lærer at vælge 

 

Før arbejdet med rollekortene er det nok en 

god ide at repetere udtalen af bogstaverne i 

alfabetet 

 

Man kan evt. afslutte arbejdet med kapitlet 

med at lade eleverne interviewe hinanden, 

notere informationerne som stikord og til 

sidst skrive en lille sammenhængende tekst 

om den interviewede 

 

Kapitel 15 

Produktionsøvelser/opgaver : ingen 

 

 

 

 

Kapitel 16 

Produktionsøvelser/opgaver : rundgang 1 

og rundgang 2 (begge med rapport) 

 

Kapitlet er tænkt som introduktionskapitel 

første mødegang på nyt kursus 

 

 

Kapitel 17 

Produktionsøvelser/opgaver : rundgang 

(med kort) + lytteopgave (noter 

informationer, fortæl og skriv) 

 

I kapitlet arbejdes der både med førnutid 

overfor datid (upræcis/præcis fortid – her 

præsenteret for første gang, se 

GRAMMATIKboxen) og : skal - som 

markering af fremtid  

Når der arbejdes med lytteopgaven i 

klassen, skal man fokusere på brugen af de 

to fortidsformer 

 

Det er meningen, at eleverne skal bruge 

stoffet i inputtet i klassen fremover 

 

Desuden repeteres forskellen mellem nutid 

og infinitiv (betydning og udtale) 

 

Kapitel 18 

Produktionsøvelser/opgaver : tekstarbejde 

(genfortælling) 
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Kapitel 19 

Produktionsøvelser/opgaver : ingen 

 

Komparativ introduceres, og der øves 

sammenlignende udtryk i forbindelse med 

vidensteksten 

 

 

Kapitel 20 

Produktionsøvelser/opgaver : ingen 

 

Hvis man er i tidsnød, er dette kapitel helt 

klart et, man kan springe over 

 

 

Kapitel 21 

Produktionsøvelser/opgaver : rundgang  

(med statistik) 

 

 

 

Kapitel 22 

Produktionsøvelser/opgaver : ingen 

 

Flere sammenlignende konstruktioner 

introduceres i forbindelse med 

vidensteksten – uden at der gøres mere ud 

af emnet 

 

 

 

Kapitel 23 

Produktionsøvelser/opgaver : tekstarbejde 

(lav stikord + genfortælling) 

 

I kapitlet introduceres distinktionen 

mellem førnutid og datid i betydningen : 

vedvarende og afsluttet fortid (her som 

svar på spørgsmål med : hvor længe ?) 

 

Kapitel 24 

Produktionsøvelser/opgaver : lytteopgave 

(noter informationer, fortæl + skriv) 

 

I arbejdet med lytteopgaven i klassen bør 

man fokusere på eksemplerne på uafsluttet 

og afsluttet fortid. Man kan evt. illustrere 

problemet med tidslinier på tavlen 

 

Tidsudtryk som svar på : hvor længe ? 

introduceres 

 

Alle tidsangivelserne i dette kapitel har 

substantiver i ental efter ikke-hele tal, men 

vi kan konstatere, at reglen er i opløsning : 

flere andre mængdeangivelser (bl.a. 

million og milliard) bruges nu i flertal i 

samme position af yngre rigsmålstalende 

(altså : to en halv millioner). 
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Kapitel 25 

Produktionsøvelser/opgaver : ingen 

 

Der arbejdes med tidsudtryk om frekvens 

og på verbale tryktabsforbindelser, som vi 

gør en del ud af – i erkendelse af, at det 

snarere er et problem, at eleverne har for 

mange end for få tryk 

 

 

Kapitel 26 

Produktionsøvelser/opgaver : 

lyttehjemmearbejde (noter informationer  + 

fortæl i klassen) + stil 

 

Der repeteres inversion og korte adverbiers 

(centraladverbiers) placering i 

hovedsætninger 

 

Lyttehjemmearbejdet (om Maria) bruges 

som tekst i forbindelse med modultest 1 

(sammen med teksterne om Mathias og 

Katrine og de to personlige stile om : min 

dag og min familie) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kapitel 27 

Produktionsøvelser/opgaver : ingen 

 

Kapitel 28 

Produktionsøvelser/opgaver : rundgang 

(med rapport) + stil 

 

Her repeteres brugen af vedvarende fortid 

(spørgsmål med : hvor længe) 

 

 

Kapitel 29 

Produktionsøvelser/opgaver : tekstarbejde 

(lav stikord + fortæl)  

 

Igen fokus på førnutid/datid (her både 

upræcis/præcis fortid og uafsluttet/afsluttet 

fortid) 

 

Introduktion til verbalbøjningen 

(hovedtiderne) 

 

 

 

Kapitel 30 

Produktionsøvelser/opgaver : ingen 

 

Igen fokus på adj./adv.s gradbøjning (også 

uregelmæssige)
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FORSLAG TIL TIMEPLANER   

En fornuftig plan for en mødegang skal først og fremmest være varieret . På begynderhold  

med  4 lektioner betyder det erfaringsmæssigt mellem 6 og 9 forskellige faser. En mødegang 

skal så vidt muligt også altid indeholde en produktionsfase, hvor klassen i praksis bruger det 

sprog, forarbejdet (inputarbejde, diverse øvelser, udtalearbejde og skriftligt hjemmearbejde) 

har lagt op til. Det kan være i rundgange, lytteopgaver med referat, tekstarbejde o.a.  

Her følger timeplaner for de tre første mødegange på 3-lektionershold, timeplaner for første 

mødegang på 3-og 4-lektionershold, der starter med kapitel 16 og endelig timeplaner for 4. til 

23. mødegang på 4-lektionershold. 
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1. mødegang på 4-lektioners hold                                                                                               

 

klasserunder med præsentation af kapitel 1 :  navn  (lærer/elev, elev/elev – jeg, du, hun, han) 
jfr. input 1   -   der afsluttes med en runde, hvor læreren skriver alle navne på tavlen og 
samtidig spørger om stavning, jfr. input  2 
 
2 
klasserunder med nationalitet  (lærer/elev, elev/elev – jeg, du, navn + hun, han, vi, I, de), jfr. 
input 3  -  der afsluttes igen med en runde, hvor læreren skriver landene på tavlen 
 
3 
klasserunder hvor der svares med personens nationalitet (f.eks. tysker) (jeg, du, navn + hun, 
han, vi, I, de) – herunder : selvfølgelig og også, jfr. input 4  -  der afsluttes med en runde, hvor 
elevernes nationalitet skrives på tavlen 
 
4 
tallene 1 til 20 præsenteres : skrives på tavlen med hjælp fra eleverne og læses højt i kor efter 
læreren (tallene findes på elevernes mp3-lydfiler) 
 
5 
spørgekonstruktionen : hvor mange præsenteres  (lærer/klasse) og nye substantiver skrives op 
på tavlen : personer, elever, kvinder, mænd, lærer – jfr. input 3 og derefter runde med sprog  
(lærer/elev)  jfr. input 5  -  der afsluttes med en runde, hvor modersmålene skrives på tavlen, 
sådan at man til sidst har lærerens og elevernes navne, lande, nationaliteter og sprog stående i 
fire rækker på tavlen, og læreren gør eleverne opmærksomme på, hvad der skrives med stort, 
og hvad der skrives med lille startbogstav 
 
pause 
 
6 
alle kigger i bogen og input 1-5 kap.1 gennemgås (læreren læser op og sikrer sig, at alle 
forstår  -  alfabetet læses højt i kor (findes på elevernes mp3-lydfiler)  
 
7 
derefter gennemgås inputøvelserne 1-8 (pindemænd) i kap.1 i arbejdshæftet (NB ! der må 
ikke skrives på siden), og eleverne sidder nu og arbejder med pindemændene som pararbejde, 
mens de samtidigt kigger på input 1-5 i hovedbogen, og mens eleverne arbejder skriver 
læreren inputudtalen til kap.1 inputtet på tavlen  
 
8 
når udtalen står på tavlen introducerer læreren først : tryk -  for eleverne (ved at læse første 
sætning med stærkt markerede tryk og samtidig skrive trykstreger over stavelserne  -  derefter 
læses al udtalen op, mens eleverne prøver at markere trykkene i deres bog   -   så tjekkes der i 
en klasserunde, hvor læreren skriver trykkene ind på tavlen  (med farvet pen) 
fænomenet : bogstaver uden korresponderende lyd (stumme bogstaver) præsenteres nu (med 
eksempler fra den første sætning), og eleverne streger bogstaver ud i deres bog i en ny 
klasserunde, og der tjekkes i endnu en klasserunde  -  til sidst læses al inputudtalen op i kor, 
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mens læreren markerer hvilepunkterne mellem trykgrupperne og sætter streger med farvet 
pen, se lærervejledningen under inputudtale (præsentation af nyt stof) 
 
9 
mødegangen slutter med lytteopgaven i kap.1 (klasselydspor 1) : eleverne lytter først med 
lukket bog, så lyttes der et par gange og noteres informationer i par-eller gruppearbejde, og 
derefter sammenligner eleverne informationerne og der lyttes igen  -  så skrives der stikord til 
informationerne på tavlen i klasserunde, og til sidst arbejder eleverne med at genfortælle 
historien ud fra stikordene  (i pararbejde eller grupper på 3)  -  der kan også afsluttes med 
klasserunde, hvis man har tid, se lærervejl. her under : lytteopgaver (arbejde med præsenteret 
stof i klassen) 
 
10 
hjemmearbejdet til næste gang skrives f.eks. op på tavlen sådan :  
huske : tal 1-20 (tillæg) 
lytte,læse og huske : input kap.1 i hovedbogen ( + pindemænd 1-8)  
i arbejdshæftet : skrive skriftligt hjemmearbejde 1 kap.1 
                           lytte og skrive udtalehjemmearbejde 1 (lyt, sæt trykstreger og streg bogstaver              
                           ud) 
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1. mødegang på 3-lektioners hold 

 

Som på 4-lektioners hold – bortset fra, at lytteopgaven må udskydes til anden mødegang 
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2. mødegang på 4-lektioners hold 

 

1  

klasserunder med navn, nationalitet  som repetition, jfr. 1.mødegang 

 

2 

repetition af tal 1-20  (brug evt. : kan du tælle til . . . ) + tal 21-29 og derefter repetition af : 
hvor mange sprog . . .  
 

3 

udtalehjemmearbejde 1 i arbejdshæftet tjekkes på tavlen som beskrevet i lærervejledningen 
(under udtalehjemmearbejde tjekket i klassen) og udtalearbejde 7 og 8 gennemgås med 
klassen 
 
4 
input 1-5 kap.1 i hovedbogen repeteres med alle pindemænd (1-16)  - i par/gruppearbejde  -  
se under inputrepetition (arbejde med præsenteret stof i klassen) i lærervejledningen 
 
5 
kapitel 2 tekst præsenteres, se hvordan i lærervejledningen under lyttetekst og læsetekst 
(arbejde med præsenteret stof i klassen)  -  først lytteteksten, så læseteksten med 
tekstkombination  -  til sidst udleveres teksten, og læreren læser den op  (teksten findes til 
kopiering her i lærervejledningen) 
 
pause 
 
6 
præsentation af kap.3 input : start med klasserunde    jeg . . . . selvfølgelig . . . , og jeg . . . også  
og derefter  jeg . . . ikke . . . , og jeg . . . heller ikke . . .  -  læreren bruger f.eks. sig selv som 
eksempel, og bagefter gennemgås kap.3s input i hovedbogen i bogen  (NB! det er vigtigt, at 
man fokuserer på HUSKboxen i kapitlet (centraladverbiernes plads i sætningen) 
 
7 
pararbejde med pindemænd til input kap.3 (pindemænd 1-8) i arbejdshæftet + inputudtale 
kap.3 (NB! : i inputudtalen til kap.3 henvises der for første gang til det fonetiske fænomen : 
reduktion – her drejer det sig om udtalen af  forstå og kan forstå, der kan udtales med to lyd i  
for- og kan eller bare med et  f- og et k- (fsdå og kfsdå), altså med reduktion af vokalen i 
første stavelse 
 
8 
præsentation af substantivernes bøjning, jfr. GRAM.box 2 og 3 i kap.2, der gennemgås, før 
eleverne arbejder i par med at lave 6.øvelse i kap.2 (fyld subst.former ind i skema) 
skemaet fyldes derefter ud på tavlen 
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9 

hjemmearbejde : 
lytte, læse og huske : input kap.3 i hovedbogen ( + pindemænd 1-8 + tal 1-29  (kap.1) 
læse : tekst kap.2 (udleveret af læreren ) 
i arbejdshæftet : lytte og skrive udtalehjemmearbejde kap.2                                                
                           skrive skriftligt hjemmearbejde 2 kap.1  
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2. mødegang på 3-lektioners hold 

 

1-4  

som på 4-lektioners hold 

 

5 

lytteopgave  kap.1 i hovedbogen 

 

6 

præsentation af tekst kap.2 (se lærervejl. under lyttetekst og læsetekst, arbejde med 

præsenteret stof i klassen) 

 

7 

præsentation af : klokken (8 mundtlig øvelse kap.2) 

 

8 

hjemmearbejde : 

læse : tekst kap.2 (udleveret af læreren) 

huske : tal 1-29 (kap.1 + tillæg) 

i arbejdshæftet : skrive skriftligt hjemmearbejde 2 kap.1 + udtalehjemmearbejde kap.2  
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3. mødegang på 4-lektioners hold 

 

1 

skriftligt hjemmearbejde tilbage (læreren går rundt og kommenterer hver enkelt elevs 
hjemmearbejde) 
 
2 
repetition af tal 1- 29  (f.eks. med 3-tabellen i klasserunde) + præsentation af klokken med 
øvelse (8. mundtlig øvelse kap.2) 
 
3 
udtalehjemmearbejde 2 i arbejdshæftet tjekkes på tavlen + 3. tekstudtale kap.2 + 4. skrift/lyd 
kap.2 (endelser med –er, -re, -rer)  som klassearbejde 
 
4 
tekstarbejde (tekst kap.2) med billedinput i arbejdshæftet – i par- eller gruppearbejde, se 
hvordan i lærervejledningen under : billedserie som tekstkonsolidering (arbejde med 
præsenteret stof i klassen) 
 
pause 
 
5 
input kap.3 repeteres med pindemænd 1-16 i arbejdshæftet 
 
6 
præsentation af kap.4 input (+ pindemænd 1-8 + inputudtale) 
 
 
hjemmearbejde : 
huske : klokken (tillæg) 
lytte, læse og huske : input kap.4 (+ pindemænd 1-8) 
i arbejdshæftet : skrive skriftligt hjemmearbejde 1 og 2 kap.3 + udtalehjemmearbejde kap.4 
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3. mødegang på 3-lektioners hold 

 

1- 4 

som på 4-lektioners hold – men her repetition af : klokken (brug samme øvelse som til 

præsentation, men lad også eleverne selv lave eksempler til hinanden i par-arbejde) 

 

pause 

 

4 

præsentation af kap.3 input i hovedbogen + pindemænd 1-8 i arbejdshæftet 
 
5 
hjemmearbejde :  
lytte, læse og huske : input kap.3 i hovedbogen (+ pindemænd 1-8) 
i arbejdshæftet : skrive skriftligt hjemmearbejde 1 og 2 kap.3 
 
 

 

 

næste mødegang : præsentation af substantivernes bøjning + substantiver på –er (kap.2 

GRAM.box 3 +6 øvelse , kap.3  9 og 10 øvelse) 
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1. mødegang på nyt 4-lektioners aftenhold : præsentation af kapitel 16 + 17 
 
 
1 
Start med klasserunde, hvor eleverne fortæller lidt om sig selv, idet de bruger stof fra kap.1-
15 i PS1 – skriv f.eks. stikord på tavle : navn, nationalitet (by/land), sprog, bopæl 
Informationerne kan bagefter skrives sammen til en lille tekst, der afleveres til læreren til 
retning 
 
2 
præsentation af kap.16 input + øvelse med pindemænd 1-12 kap.16 i arbejdshæftet + 
inputudtale på tavlen 
 
pause 
 
3 
rundgang 1 (hvor længe i DK) – indledes med gennemgang af ORDbox 1 og 2 kap.16 
 
4 
præsentation af kap.17 input + pindemænd + inputudtale 
 
 
hjemmearbejde : 
lytte, læse og huske : input 16 + 17  i hovedbogen (+ pindemænd 1-12 kap.16 + 1-16 kap.17) 
i arbejdshæftet : lytte og skrive : lyttehj.arb.kap. 16  
                           skrive skriftligt hjemmearbejde 1 kap.17 
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1. mødegang på nyt 3-lektioners aftenhold : præsentation af kapitel 16   
 
 
som på 4-lektioners hold  - minus præsentation af kap.17 
 

hjemmearbejde : 

ej hj.arb. til kap. 17, men +  skr.hj.arb.1 kap.16 
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4. mødegang på 4-lektioners hold 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage + opvarmning (klokken repetition) + tal 30-100 (tillæg) 
 
2 
rep. input kap.4 med pindemænd 1-16  
 
3 
udtalehjemmearbejdet til kap.4 tjekkes på tavlen og øves i par-arbejde 
 
4 
5. øvelse skrift/lyd –r- kap.2 (læreren læser for, klassen gentager) 
 
5 
rundgang kap.4 med : navn, nationalitet og sprog, jfr. input kp.1, 3 og 4 - mind eleverne om 
muligheden af at bruge konstruktionen : hvad med dig ? og adverbierne : selvfølgelig, også, 
kun i svarene 
 
pause 
 
6 
orddiktat med de bekendte former af substantiver fra kap. 1-4, tjekkes til sidst på tavlen i 
klasserunde og læses højt af eleverne i ny klasserunde 
 
7 
præsentation kap.6 input (+ pindemænd 1-8 i arbejdshæftet + inputudtale) 
 
 
 
 
8 
hjemmearbejde :  
huske : tal 1-100 (tillæg) 
læse : videnstekst 5  
lytte, læse og huske : input kap.6 (+ pindemænd 1-8)   
i arbejdshæftet : læse og skrive læse/forstå-arbejdet til videnstekst kap.5 
                           lytte og skrive : lyttehjemmearbejde kap.4 
                           skrive : stil kap.4  (fortæl om dig selv)                     
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5. mødegang 

 

1 

skriftligt hjemmearbejde tilbage + opvarmning (tal 1-100 evt. med 3-tabellen i klasserunde) + 

tal 101ff (kap.5 + tillæg) 

2 

ugedagene præsenteres (tillæg 3) i hovedbog 

3 

tjek lyttehjemmearbejde kap.4 (på tavlen i klasserunde eller i par-arbejde med udfyldt dialog 

udleveret af læreren)  

4 

tjek videnstekst 5 (se i lærervejledningen hvordan) 

5 

præsentation af : inversion (GRAM.box 6 kap.5) + 3 øvelse kap.5 i pararbejde 

6 

repetition af kap.6 input (pindemænd 1-16) 

7 

kap.6 tekst præsenteres (11 tekst kap.6) + 10 udtalearbejde (blødt –d-) 

 

8 

hjemmearbejde :  

huske : alle tal + ugedage (tillæg) 

lytte og skrive : lyttehj.arb.kap.6  

skrive : skriftligt hj.arb. 2 kap.4 + skr.hj.arb. kap.5 
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6. mødegang 

 

1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage + opvarmning (repetition af ugedage + taldiktat) 

2 

repetition af bekendt form : 5 øvelse kap.5 – i par-arbejde 

3 

udfyldningsdiktat kap.5 (kopieres her fra lærervejl.) – tjekkes på tavlen til sidst i klasserunde 

4 

præsentation input kap.7 (+ pindemænd 1-12 og inputudtale) 

5 

præsentation af : stød og vokallængde (12 og 13 udtalearbejde kap.4) 

6 

udfyldningsdiktat kap.6 tekst (kopieres her fra lærervejl.) – tjekkes på tavlen til sidst 

 
 
7 
hjemmearbejde : 
lytte, læse og huske : input kap.7 (+ pindemænd 1-12) 
i arbejdshæftet :lytte og skrive lyttehjemmearbejde 1 + 2 kap.7 
                          skrive skriftligt hjemmearbejde kap.7 
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7. mødegang 

 

1 

skriftligt hjemmearbejde tilbage + opvarmning (klokken, ugedag) 

 

2 

præsentation af datoer (tillæg) 

 

3 

repetition  : vokalsystem, lange vokaler, stød  +  diktat med stød (ord fra kap. 1 og 2 med og 
uden stød, skrives bagefter på tavlen i klasserunde (+ stød/- stød) og tjekkes til sidst ved at 
læreren læser ordene med markerede stød 
 
4 
repetition input kap.7  (pindemænd 1-24 kap.7) 
 
5 
tjek lyttehjemmearbejde 1 + 2 kap.7  
 
6 
præsentation af tekst kap.8 (læs) 
  
7 
rundgang (med kort) kap.7 
 
8 
præsentation input kap.9 (pindemænd 1-8) 
 
 
 
9 
hjemmearbejde : 
huske : datoer 
lytte, læse og huske : input kap.9 (+ pindemænd 1-8) 
i arbejdshæftet : lytte og skrive udtalehj.arb. kap.8 
                            skr.hj.arb.2 kap.8 
 
 
 
 



LÆRERVEJLEDNING, På sporet 1, 2. udg. 2013 
___________________________________________________________________________ 

 

 44

 

 

   

8. mødegang 

 

1 

skriftligt hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning  (klokken, dag + repetition af datoer f.eks. i 
klasserunde) 
 
2 

12. øvelse skrift/lyd kap.7 : a-varianter – i pararbejde, derefter på tavlen i klasserunde 

 
3 

 udfyldningstekst kap.8 

 
4 
tjek udtalehj.arb. + tekstudtale 
 
5 
tekstarbejde med billeder kap.8 (i arbejdshæftet) 
 
 
6 
præsentation af : infinitiv/nutid 3.øvelse kap.8  
 
7 
repetition input kap.9 (pindemænd 1-16) 
 
8 
præsentation input kap.10 (pindemænd 1-8 + udtalearbejde) 
 
9 
hjemmearbejde : 
lytte, læse og huske : input kap.10 (pindemænd 1-8) 
i arbejdshæftet : lytte og skrive lyttehj.arb. kap.10  
                           skrive skr.hj.arb.kap.10 
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9. mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning (klokken, dag, dato) 
 
2 
  
4.øvelse kap.9 (ubekendt form af subst. på –e) 
 
3 
repetition input kap.10 (pindemænd 1-16) 
 
4 
tjek lyttehj.arb. kap.10 
 
5 
9. + 10. øvelse skrift/lyd kap.9 (ng + r) 
 
6 
11. øvelse kap.10 (substantiver)  
 
7 
rundgang kap.10 
 
8  
præsentation kap.11 input (pindemænd 1-12 + inputudtale) 
 
9 
hurtig rundgang med egne ting (rundgang 2 kap.10) 
 
 
 
hjemmearbejde : 
lytte, læse og huske : input kap.11 (+ pindemænd 1-12) 
i arbejdshæftet : lytte og skrive udtalehj.arb. kap.10 
                           skrive skr.hj.arb. kap.10 + skr.hj.arb. kap.11 
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10. mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning (klokken, dag + dato der repeteres som 
lytteøvelse : en række datoer læses og der tjekkes på tavlen bagefter) 
 
2 
12.+13. udtalearb. (u) kap.10  
 
3 
repetition input kap.11 (pindemænd 1-24) 
 
4 
tjek udtalehj.arb. +  pararbejde med dialogen 
 
5 
lytteopgave kap.11 (lyt, noter, tjek, fortæl + skriv) 
 
6 
præsentation af tekst kap.12 
 
7 
kap.12 øvelse (possesiver i 3.ps.) 
 
 
 
8 
hjemmearbejde : 
læse : tekst kap.12 
i arbejdshæftet : lytte og skrive udtalehj.arb.kap.12 
                           skrive skr.hj.arb.1 kap.12 + skr.hj.arb.2 kap.12 
 
 

 
 
 
 
 

      

 

      

 

 
  



LÆRERVEJLEDNING, På sporet 1, 2. udg. 2013 
___________________________________________________________________________ 

 

 47

 
11. mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning) 
 
2 
7. øvelse skrift/lyd kap.12 
 
3 
tjek kap.12 udtalehj.arb + tekstudtale kap.12 
 
4 
tekstarbejde kap.12 tekst 
 
5 
8.øvelse kap.12 (klasserunde med fødselsdage) 
 
6 
præsentation kap.13 input (+ pindemænd 1-8 og inputudtale)  NB! Kap.13 kan evt. springes 
over 
 
7 
præsentation kap.14 input (+ pindemænd  1-8 og inputudtale) 
 
 
 
8 
hjemmearbejde : 
lytte, læse og huske : input kap. 13 (+ pindemænd 1-16) + input kap.14 (+ pindemænd 1-16) 
i arbejdshæftet : lytte og skrive lyttehj.arb. kap.13 + udtalehj.arb. kap.13 
                           skrive skr.hj.arb. 3 kap.12 
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12.mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning 
 
2 
repetition : fødselsdage (diktat med datoer, der bagefter skrives på tavlen i klasserunde, 
tjekkes og læses op i ny klasserunde til sidst) 
 
3 
repetition input kap.13 (pindemænd 1-16) 
 
4 
tjek lyttehj.arb. + udtalehj.arb. kap.13 
 
5  
rundgang kap.13 (med kort) 
 
4 
repetition input kap.14 (pindemænd 1-16) 
 
5 
lytteopgave kap.14  (fyld ud) 
 
6 
præsentation tekst kap.15 
 
7 
præsentation kap.16 input (+ pindemænd 1-12 + inputudtale) 
 
 
 
8 
hjemmearbejde : 
lytte, læse og huske : input kap.16 (+ pindemænd 1-12) 
lytte og skrive : lyttehj.arb. kap.14 
                          skr.hj.arb. kap. 13 + skr.hj.arb. kap.14 
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13. mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning 
 
2 
tjek lyttehjem.arb. kap.14  
 
3 
rollespil kap.14 (med kort med data) 
 
4 
2.øvelse kap.15 
 
5 
repetition kap.16 input (pindemænd 1-24) 
 
6 
rundgang 1 kap.16 
 
7 
præsentation input kap.17 (pindemænd 1-16 + inputudtale) 
 
 
 
8 
hjemmearbejde :  
lytte, læse og huske : input kap.17 (pindemænd 1-16) 
i arbejdshæftet : lytte og skrive lyttehj.arb.kap.16 
                           skrive : skr.hj.arb.kap.16 + skr.hj.arb.1 kap.17 
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14. mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning 
 
2 
 udfyldningstekst kap.15 
 
3 
tjek lyttehjemmearb. kap 16 
 
4 
rundgang 2 kap. 16  
 
5 
repetition input kap. 17 (pindemænd 1-16) 
 
6 
9.udtalearbejde kap.17 (infinitiv/nutid) 
 
7 
lytteopgave kap.17 (lyt, noter, fortæl, skriv) 
 
8 
præsentation kap.18 tekst 
 
 
9 
hjemmearbejde . 
læse : videnstekst  kap.19                                                                                                                           
i arbejdshæftet : læse og skrive læse/forstå side til videnstekst kap.19 
                           lytte og skrive lyttehj.arb.kap.17 + udtalehj.arb.kap.18 
                           skrive skr.hj.arb.2 kap.17  
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15. mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage + opvarmning (+ præsentation af vejrudtryk – se tillæg) 
 
2 
tjek lyttehj.arb.kap.17 
 
3 
udfyldningstekst kap.18 
 
4 
5.udtale kap. 18 + tjek udtalehj.arb.kap.18 + tekstudtale kap.18 
 
5 
tekstarbejde kap.18 
 
6 
tjek videnstekst kap.19 
 
7 
3.øvelse kap.19 (sammenligninger) 
 
8 
præsentation kap.20 input (+ pindemænd 1-8 og inputudtale)  NB!  Kap.20 kan evt. springes 
over 
 
 
 
9 
hjemmearbejde : 
lytte, læse og huske : input kap.20 (+ pindemænd 1-8 ) 
i arbejdshæftet : lytte og skrive udtalehj.arb.kap.20 + lyttehj.arb.kap.20 
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16. mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning 
 
2 
udfyldningstekst kap.19 
 
3 
repetition input kap.20 (pindemænd 1-16) 
 
4 
tjek lyttehj.arb.kap.20 + udtalehj.arb.kap.20 
 
5 
5.udtale kap.20 (-o-) 
 
6 
præsentation kap.21 input (+ pindemænd 1-12 og inputudtale) 
 
7 
7.skrift/lyd kap.20 (-r-) 
 
 
 
8 
hjemmearbejde : 
lytte,læse og huske : input kap.21 (+ pindemænd 1-12 og inputudtale) 
læse : videnstekst kap.22 
i arbejdshæftet : lytte og skrive lyttehj.arb.kap.21 
                           læse og skrive læse/forstå side til videnstekst kap.22 

  



LÆRERVEJLEDNING, På sporet 1, 2. udg. 2013 
___________________________________________________________________________ 

 

 53

17. mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning 
 
2 
repetition input kap.21 (pindemænd 1-24) 
 
3 
tjek lyt.hj.arb. kap.21 
 
4 
11.udtale kap.21 (i/e) 
 
5 
rundgang  (med rapport) kap.21 
 
6 
tjek videnstekst kap.22 
 
7 
præsentation  kap.23 tekst (NB! førnutid/datid i betydningen : uafsluttet/afsluttet fortid) + 
tekstudtale 
 
 
 
 
8 
hjemmearbejde : 
læse : tekst 23 
i arbejdshæftet  : lytte og skrive udtalehj.arb. kap.23 
                            skrive skr.hj.arb.kap.21 
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18. mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage + opvarmning 
 
2 
10. skrift/lyd kap.21 (-r-) 
 
3 
udfyldningstekst kap.22 
 
4 
3., 4. og 6. mdtl.øvelse kap.23 (spørgsmål) 
 
5 
tjek udtalehj.arb.kap.23 + tekstudtale kap.23 tekst 
 
6 
tekstarbejde kap.23 
 
7 
præsentation input kap.24 (+ pindemænd 1-8 og inputudtale) 
 
 
8 
2.øvelse kap.24 (tidsudtryk) 
 
 
 
 
9 
hjemmearbejde : 
lytte, læse og huske : input kap.24 (+ pindemænd 1-8) 
i arbejdshæftet : lytte og skrive udtalehj.arb.kap.24 
                           skrive skriftligt hj.arb.kap.24 
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19. mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning (rep. af tidsudtryk fra kap.24) 
 
2 
5. kap.23 skrift/lyd (-æ-) + 6.kap.23 skrift/lyd (-a-) 
 
3 
repetition input kap.24 (+ pindemænd 1-16) 
 
4 
tjek udtalehj.arb.kap.24 + øv. i pararbejde 
 
5 
lytteopgave kap.24  
 
6 
præsentation kap.25 input (+ pindemænd 1-8 og inputudtale) 
 
7 
3. udtalearbejde kap.25 (tryktab) 
 
 
 
8 
hjemmearbejde : 
lytte, læse og huske : input kap.25 (+ pindemænd 1-8) 
i arbejdshæftet : udtalehj.arb. kap.25 
                           skrive skriftligt hj.arb.kap.25 
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20. mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning 
 
2 
repetition af input kap.25 (pindemænd 1-16 kap.25) 
 
3 
tjek udtalehj.arb.kap.25 + øv.i pararbejde 
 
4 
præsentation kap.26 tekst 
 
5 
4.udtalearb. kap.26 (tryktab) 
 
6 
5.mundtlig øv.kap.26 (inversion) + 7.mundtlig øv.kap.26 (centraladv.s plads) 
 
 
 
 
 
 
7 
hjemmearbejde : 
læse : tekst kap.26 
i arbejdshæftet : lytte og skrive (stikord) lyttehjem.arb. kap.26 
                           lytte og skrive udtalehj.arb.1 kap.26 
                           skrive skriftligt hj.arb.1 kap.26 
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21. mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning 
 
2 
tjek udtalehj.arb.kap.26 
 
3 
tekstarbejde kap.26 (spørgsmål + fortæl) 
 
4 
tjek lyttehj.arb. + fortæl (i stafet : eleverne skifter partner og repeterer historien op til 3 gange) 
 
 
  
 
 
5 
hjemmearbejde : 
læse : videnstekst kap.27 
i arbejdshæftet : læse/forstå side til videnstekst kap.27 
                           lytte og skrive udtalehjem.arb.kap.2 kap.26 
                           skrive stil kap.26 
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22. mødegang 
 
 
1 
skriftligt hjemmearbejde tilbage tilbage + opvarmning 
 
2 
8.skrift/lyd kap.26 (-a-) 
 
3 
tjek udtalehj.arb.2 kap.26 
 
4 
tjek videnstekst 27 
 
5 
udfyldningstekst kap.27 
 
6 
præsentation kap.28 input (+ pindemænd 1-8 og inputudtale) 
 
7 
præsentation tekst 29 
 
 
 
 
8 
hjemmearbejde : 
lytte, læse og huske : input kap.28 (+ pindemænd 1-8) 
læse : tekst kap.29 
i arbejdshæftet : lytte og skrive udtalehj.arb.kap.29 
                           skrive skr.hj.arb.kap.28 + stil kap.28 
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23. mødegang 
 
 

1 

repetition input kap.28 (pindemænd 1-16) 

 

2 

13.skrift/lyd kap.28 (-ø-)  +  evt.7.skrift/lyd kap.29 (-a-) 

 

3 
tjek udtalehj.arb. kap.29 + tekstudtale 
 
 
4 
tekstarbejde kap.29 (lav stikord + fortæl) 
 
 
5 
4. og 5. øv.kap.29 (verbalbøjningen) + 6.øv.kap.29 skrift/lyd (-ede/-et) 
 
 
6 
sidste information om modultest 1 
 
 
 
 
 
 
hjemmearbejdet fra sidste mødegang : skr.hj.arb. + stil kap.28 rettes i pausen, så eleverne kan 
få det med hjem – stilen skal bruges som tekst til modultest 1 
 
 
kap.30 (videnstekst) må eleverne læse på egen hånd 
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KAPITEL 2, TEKST 
  
 
Teksten handler om to mænd og en kvinde. Mændene hedder Martin og  

Kasim, og kvinden hedder Eva. De er privatdetektiver og arbejder på et detektivbureau,  

der hedder ”SE Sikkerhed og Efterforskning”. 

 

Først sidder Martin og Kasim i kantinen på detektivbureauet. De har frokostpause, og Kasim  

spiser, Martin ryger en cigaret.  

Kvart i et kommer Eva. Eva og Martin er kolleger, de har kontor sammen. 

 

Eva og Kasim siger goddag til hinanden, for Kasim er ny på detektivbureauet. Kasims mor er  

dansker, men hans far kommer fra Indien, så Kasim kan tale 3 sprog: han kan selvfølgelig tale  

dansk, og han kan også tale engelsk og urdu. 

 

Frokostpausen er slut klokken et, men Eva vil gerne have en kop kaffe, før de begynder igen  

efter pausen. 
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KAPITEL 5 UDFYLDNINGSDIKTAT 

 

Danmark har cirka 5,6 millioner indbyggere, og lidt over 10 % af dem – i alt cirka 563.000 personer - 

er indvandrere (mange danskere siger ikke ”indvandre-re”, men ”udlændinge”; der er også mange, der 

siger ”nydanskere”).   

Tilbage i 1992 var der halvt så mange indvandrere i Danmark som nu (cirka 250.000). 

 

”Hovedstadsregionen” – regionen omkring København – har flere indvandrere end resten af landet, for 

eksempel er over 20 % af indbyggerne i Københavns Kommune indvandrere. 

 

Indvandrernes nationalitet 

Den absolut største indvandrergruppe er tyrkerne: Der er cirka 60.000 tyrkere i Danmark, så over 10 % 

af indvandrerne her i landet er tyrkere.  

 

Efter tyrkerne kommer tyskerne, polakkerne og irakerne. Der er omkring 31.000 tyskere, 30.000 

polakker og 29.000 irakere i Danmark.   

 

Andre store indvandrergrupper er libaneserne, pakistanerne og somalierne. 

38 % af indvandrerne har dansk statsborgerskab. 
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KAPITEL 5 UDFYLDNINGSDIKTAT 
 

 

 

1)_______________ OG 2)_______________ 

 

Danmark har cirka 5,6 millioner 3)_______________, og lidt over 10 % af dem – i alt cirka 

4)_______________ 5)_______________ - er 6)_______________ (mange 7)_______________ siger 

ikke ” 8)_______________”, men ”udlændinge”; der er også mange, der siger  

 9) ”_______________”).   

 

I 1992 var der halvt så mange 10)_______________ i Danmark som nu (cirka 11)_______________). 

 

”Hovedstadsregionen” – regionen omkring København – har flere 12)_______________ end resten af 

13)_______________, for eksempel er over 14)_______________ % af 15)_______________ i 

Københavns Kommune 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) _______________ og 

36)_______________. 

 

37)_______________ % af 38)_______________ har 39) _______________ statsborgerskab. 
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KAPITEL 6 UDFYLDNINGSDIKTAT (lydspor) 
 

 

 
1)_______________ morgen på 2)_______________. Martin 3)_______________og 

4)_______________e-mails. Eva 5)_______________ 6)_______________ved sin 7)_______________ 

... 

 
 
 
DIALOG 

A1 Du kan 8)_______________spansk, ikke? 

B1 Nej ... jeg kan ikke 9)_______________ 10)_______________, men jeg kan 

 11)_______________lidt, 12)_______________jeg 13)_______________ 14)_______________. 

 Hvorfor det? 

A2 Hvad 15)_______________”mujeres”, ved du det? 

B2 Øh ... 16)_______________staver du det? 

A3 m-u-j-e-r-e-s 

B3 Nåh, ok: [muxeres]! – man 17)_______________det med [x].  

 Det 18)_______________”kvinder” 

A4 Nå, nu forstår jeg det. Tak for 19)_______________! 

B4 Det 20)_______________så lidt! 
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KAPITEL 7 RUNDGANG 

 
 
 
 
 

banan x 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

stor cola 

 
 
 
 

cacao 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

æble 
 

 
 
 
 
 

blåt klippekort 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

lille cola 

 
 
 
 
 

muffin m. rosiner 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

appelsin 
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KAPITEL 7 RUNDGANG 

 
 
 
 
 

sandwich m. kylling 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

croissant x 2 

 
 
 
 
 

muffin m. chokolade 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

te 
 

 
 
 
 
 

sandwich m. skinke  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

gult klippekort 

 
 
 
 

kaffe 

 
 
 
 

sandwich m. ost 
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KAPITEL 7 RUNDGANG 

 
 
 
 
 

1 pk. tyggegummi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 ps. bolsjer  
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KAPITEL 8 UDFYLDNINGSDIKTAT (lydspor) 

 
TEKST 
 
Det er 1)_______________, klokken er 2)_______________ 3)_______________, og Eva og Kasim 

4)_______________ og snakker sammen på 5)_______________. De har 6)_______________, og Eva 

er lækkersulten, men 7)_______________ er lukket for i dag, så Eva vil gå 8)_______________ i 

9)________________ og 10)_______________ chokolade og bolsjer. 

 
 

DIALOG  

S2: Nå, jeg 11)_______________ ned i kiosken. Skal jeg 12)_______________ 13)_______________ 

til dig? 

I2: Ja tak, jeg 14)_______________ gerne 15)_______________ en cola 

S2: En lille? 

I2: Ja tak, en 16)_______________ liter – og 17)_______________ gult klippekort 

S3: Ok – Arhj! Jeg har 18)_______________ 19)_______________ penge – jeg har glemt min pung 

 20)_______________!  

I3: Du kan 21)_______________ af mig, hvis du vil 

S4: Ja tak, jeg 22)_______________ gerne 23)_______________ 100 kr. - til i morgen ... 

I4: Jamen det er helt ok! - Nå, 24)_______________ lille cola, 25)_______________ koster omkring 

20 kr. – men hvad koster 26) _______________ gult klippekort, kan du 27)_______________ det? 

S5: 28)_______________ kr. 29)_______________ jeg 

I5: Nå, ok, du 30)_______________ 31)_______________ kr., så – værsgo. 

S6: Tak – hej så 32)______________. 
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KAPITEL 10 RUNDGANG 

 
 
 
 

serviet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ordbog 

 
 
 
 
 

cigaret 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

solbriller 
 

 
 
 
 
 

klips 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

kuglepen 

 
 
 
 
 

paraply 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

handsker 
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KAPITEL 10 RUNDGANG 

 
 
 
 
 

cykellygter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

papir 

 
 
 
 
 

sweater 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

plastikpose 
 

 
 
 
 
 

rygsæk 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mobiltelefon 

 
 
 
 

cykel 
 
 

 
 
 
 

50 kr. 
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KAPITEL 10 RUNDGANG 

 

 
 
 
 
 

blyant 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

tørklæde 
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KAPITEL 12 TEKST 
 
Teksten handler om en fyr og en pige. Fyren hedder Per, og pigen hedder Katrine. De er 

studiekammerater. 

 

Fredag eftermiddag klokken halv fem står Per i regnvejr og venter på en bus. Han skal til Nørreport 

Station. I bussen møder han en af sine studiekammerater, Katrine. Hun skal også til Nørreport. 

 

Per skal med S-toget fra Nørreport. Han skal hjem, han bor i en lejlighed i Farum sammen med sin 

kone og deres to børn. 

 

Katrine skal hjem til sine forældre og spise, for hendes mor har fødselsdag i dag. Hendes forældre bor 

i et hus i Vanløse, så hun skal med metroen. 

 

På Nørreport Station siger Katrine og Per farvel til hinanden. 
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KAPITEL 13 RUNDGANG 

 
 
 
 

svømmehallen / 
timen 
 
 

 
 
 
 

Louisiana / morgen  

 
 
 
 

cykle / lørdag 
 
 
 
 

 
 
 
 

hjem + frokost / timen 
 

 
 
 
 

Kongens Have / timen 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ikea / fredag 

 
 
 
 

stranden / søndag 
 
 
 
 

 
 
 
 

café / aften 
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KAPITEL 13 RUNDGANG 

 
 
 
 

kiosken / pausen 
 
 
 
 

 
 
 
 

fødselsdag (kæreste) / 
søndag 

 
 
 

fest (kollegium) / 
lørdag 
 
 
 

 
 
 

Anna + 
hjemmearbejde / 
fredag 
 

 
 
 
 

spise / aften 
 
 
 

 
 
 
 

Malmø / lørdag 

 
 
 
 

biografen / aften 

 
 
 
 

Magasin / timen 
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KAPITEL 13 RUNDGANG 

 
 
 
 

koncert (Femøren) / 
lørdag 
 
 
 

 
 
 
 

Tivoli / lørdag  
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KAPITEL 14 

1 A: Spørg om 
 
fornavn og efternavn 
adresse 
postnummer 
 

1 B 
 
Nadia Ibsen 
Vodroffsvej 51A, 3. mf.
1900 Frb. C 

2 A: Spørg om 
 
 

fornavn og efternavn 
telefonnummer 
e-mailadresse 
 
 
 

2 B 
 
 

Ole Østergård 
38 79 40 86. 
olst@ole.dk 
 

3 A: Spørg om 
 
fornavn og efternavn 
personnummer 
kontonummer 
 

3 B 
 
Kristoffer Hertz 
25 03 72 – 11 49 
73 14 668 562 
 

4 A: Spørg om 
 
 

fornavn og efternavn 
adresse 
telefonnummer 
 
 
 

4 B 
 
 

Daniela Jakobsen 
Ny Strandvej 36 B 
49 13 46 69 
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KAPITEL 14 

5 A: Spørg om 
 
 

fornavn og efternavn 
e-mailadresse 
kontonummer 
 
 

5 B 
 

Sofia Post 
sofiapost@mail.dk 
52 23 632 823 
 

 
6 A: Spørg om 
 
 

fornavn og efternavn 
personnummer 
telefonnummer 
 
 
 

6 B 
 
 

Peter Nytoft 
03 02 67 – 24 16 
40 75 56 75 
 

7 A: Spørg om 
 
 

fornavn og efternavn 
adresse 
postnummer 
 
 
 

7 B 
 
 

Vibeke Helmer 
Carstensgade 26,1 
1770 Kbh. V 
 

 
8 A: Spørg om 
 
 

fornavn og efternavn 
personnummer 
e-mailadresse 
 
 

8 B 
 
 

Benedikte Kristiansen 
30 05 81 – 27 66 
benedikt@mail.dhl.dk 
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9 A: Spørg om 
 
 

fornavn og efternavn 
telefonnummer 
e-mailadresse 
 

 

 

9 B 
 
 

Palle Mortensen 
32 87 94 03 
pamo@dr.dk 

10 A: Spørg om 
 
 

fornavn og efternavn 
adresse 
postnummer 

 

10 B 
 
Jørgen Rode 
Nørre Farimagsgade 
72, st. – 1362 K 
 

11 A: Spørg om 
 
 

fornavn og efternavn 
kontonummer 
adresse 

 

11 B 
 
Martha Åby 
30 01 410 601 
Gåsebæksvej 18, 2. tv. 

12 A: Spørg om 
 
 

fornavn og efternavn 
kontonummer 
personnummer 

 

12 B 
 
Anders Jespersen 
95 36 880 784 
06 11 59 – 37 15 
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KAPITEL 14 UDFYLDNINGSDIKTAT (lydspor) 

 

 

A1 Hej 

B1 Dav, kom indenfor. Ved du hvad, jeg skal lige have et par informationer ... 

 1)________________ 2)________________, er det 3)________________ 4)________________ 

5)________________ 6)________________? 

A2 7)________________ er 8)________________ 9)________________ 

B2 Og med 10)________________ 11)________________, ikke? 

A3 Nej, 12)________________ 13)________________ 14)________________ 

B3 Ok. Og du må også gerne 15)________________ 16)________________ 

 17)________________ for mig 

A4 18)_____________________________________________________________________ 

B4 Og 19)________________ 20)________________ 21)________________ 

 opholdstilladelse, jeg 22)________________ 23)________________? 

A5 Nej, 24)________________ 25)________________ dansk statsborger! 

B5 Ok. Så har du 26)________________ 27)________________ 

A6 Ja, 28)__________________________________________________________________ 

B6  29)_______________ du også 30)_______________ e-mailadresse, jeg må 

 31)_______________? 

A7 Ja, det 32)_______________ 33)_______________ @get2net.dk 

B7 34)_______________ @get2net.dk? 

A8 Ja, det første 35)_______________ store og det sidste 36)_______________ små  bogstaver 

B8 Og det dér ”get2net”, det 37)_______________ man 38)_______________ et 2-tal, ikke? 

A9 39)_______________, og i 40)_______________ 41)_______________ 

B9 Ok, og din 41)_______________ er 42)_______________ 43)_______________ 

44)_______________ 45)_______________ 46)_______________? 

A10 Ja, 47)______________ 48)_______________ rigtigt 

B10 Og det er 49)_______________ Nørrebro? 

A11 Ja, 50)________________ 51)_______________! 

B11 Og 52)_______________ telefonnummer? 

A12 53)________________ 54)_______________ 55)________________ 56)________________ 
(fortsættes→) 
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B12  57)________________ 58)________________ 59)________________ 60)________________. tak. 

Jamen så skal jeg bare have din bank og 61)________________ 62)________________ 

A13 Det er Danske Bank, og 63)________________ 64)________________ er 

 65)____________________________________________________________________ 

B13 66)____________________________________________________________________? 

A14 Ja 

B14 Det var det hele, 67)________________ 68)________________ 69)________________ 

 70)________________ 

A15 Det 71)_______________ 72)_______________ 73)_______________! 
 



LÆRERVEJLEDNING, På sporet 1, 2. udg. 2013 
___________________________________________________________________________ 

 

 80

KAPITEL 14 UDFYLDNINGSDIKTAT (udskrift af lydspor) 

 
A : Hej 

B : Dav, kom indenfor . . . ved du hvad, jeg skal lige have et par informationer – dit fornavn, 

      er det med  - k – eller  - q -  ? 

A : Det er med  - k –  

B : Og med to s-er, ikke ? 

A : Nej, kun med et 

B : OK, og du må også gerne stave dit efternavn for mig 

A : S-h-a-i-k-h 

B : Og har du en opholdstilladelse, jeg må se ? 

A : Nej, jeg er dansk statsborger 

B : OK, så har du et personnummer 

A : Ja : 160480-3957 

B : Har du også en e-mailadresse, jeg må få ? 

A : Ja, det er KASH@get2net.dk  

B : K-A-S-H@get2net.dk ? 

A : Ja – det første med store og det sidste med små bogstaver 

B : Og det der : get2net – det skriver man med et 2-tal, ikke ? 

A : Jo, og i et ord 

B : OK, og din adresse er : Ågade 37  3.th. ? 

A : Ja, det er rigtigt 

B : Og det er på Nørrebro 

A : Ja, 2200 N 

B : Og dit telefonnummer ? 

A : 20 37 59 70 

B . 20 37 59 70, tak – jamen, så skal jeg bare have din bank og dit kontonummer 

A : Det er Danske Bank, og mit kontonummer er : 42 13 678 352 

B : 42 13 678 352 

A : Ja 

B : Det var det hele – tak skal du have 

A : Det var så lidt                
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KAPITEL 15 UDFYLDNINGSDIKTAT (lydspor) 

 

Mathias er 1)_______________, men han 2)_______________ og 3)_______________ i Hamburg. Her 

4)_______________ han til tysk på en sprogskole en aften om ugen, men han har ikke 

5)_______________ der de to sidste 6)_______________, fordi han har arbejdet 7)_______________. 

Han har tænkt sig at komme i morgen, så nu vil han 8) _______________ 9)_______________. Han 

10)_______________, at han kan 11)_______________ en liste over 12)_______________ på skolens 

13)_______________, men han kan ikke 14)_______________ klassens brugernavn og adgangskode, så 

han kan ikke 15)_______________ 16)_______________ 17)_______________. Der er også en anden 

18)_______________ i hans klasse, og nu 19) _______________ han til 20)_______________ for at 

spørge. 

DIALOG  

P1: 21)_______________ er Pernille! 

M1: Hej Pernille, 22)_______________ er Mathias fra tyskklassen! 

P2: Hej!! Hvor er du 23)_______________? Du har ikke været 24)_______________ tysk længe, er du 

 syg? 

M2: Nej, jeg har ikke haft tid, men jeg 25)_______________ i morgen, så nu skal jeg 

 26)_______________ hjemmearbejde  – ved du, hvad vi skal 27)_______________ til i morgen? 

P3: Vi har en masse for: vi skal 28)_______________ en tekst, og der er også et langt 

lyttehjemmearbejde, og  vi skal også 29)_______________ noget, men jeg kan ikke 

30)_______________ det hele – hvorfor 31)_______________ du ikke bare 32)_______________? 

M3: Det er lige det, der er problemet: jeg kan hverken 33)_______________ vores 

 34)_______________ eller 35)_______________  

P4: Nå, ok. Jeg kan det heller ikke udenad, men jeg har skrevet det op - vent lige lidt, så 

 36)_______________ jeg det … Ja, så 37)_______________ jeg det: 38)_______________ er  

 39) _______________   

M4: 40)_______________, ok … 

P5: 41)_______________ er: maja/tysk3.2/aften - det hele med små bogstaver  

M5: En gang til! 

P6: maja/tysk3.2/aften..- og det hele er med små bogstaver 

M6: Ok – er 42)_______________ ikke noget med underscore eller 43) _______________ eller noget? 

P7: Nej, nej … 

M7: Ok. Jamen, tak skal du 44)_______________! Vi ses i morgen! 

P8: Ja, hej så længe! 
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KAPITEL 17 RUNDGANG 

 
 
 
 

Irina… sms-…: 
sent i dag, tog 
 
 
 
 

 
 
 
 

en mail… Rico… i 
morges: 
i dag, arbejde 

 
 
 
 

Lisa ring-… i går-:  
i dag, jobsamtale 
 
 
 

 
 
 
 

Paul ring-… i morges:
i dag, syg 

 
 
 

Louis… sms-…: 
½ time sent, sovet 
 
 

 
 
 

Lina sms-... i går: 
i dag, London 

 
 
 

en mail… Karen: 
i dag, møde … arbejde
 
 

 
 

Dina… ring-…: 
sent i dag, punkteret 
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KAPITEL 17 RUNDGANG 

 
 
 
 

en mail… Pedro i 
aftes:  
i dag, kursus 
 

 

 
 
 

i morgen, arbejde 

 
 
 
 

næste gang, 
møde … arbejde 
 
 
 

 
 
 

2 næste gange, 
eksamen… universitet 
… Moskva 
 

 
 
 
 

næste uge, ferie 
 
 
 

 
 
 

lidt før … fredag, 
lufthavnen kl. 12 
 

 
 
 
 
 

lidt før i dag, 
lufthavnen … kæreste 
 
 
 
 

 
 
 

lidt før i morgen, 
jobsamtale 
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torsdag, kursus 
 

 

 
 
 

lidt før i dag,  
søn i børnehaven 
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KAPITEL 18, spørgsmål til mundtligt tekstarbejde 
 

 

1. Hvad hedder det detektivbureau, hvor Eva arbejder? Og hvor ligger det henne? 

2. Hvad hedder Evas chef? Og hendes to andre kolleger? 

3. Hvad er Evas job? Og hvor længe har hun haft det? 

 

4. Hvor bor Eva henne?  

5. Bor hun alene? 

6. Hvordan kommer hun til arbejde? Og hvor lang tid tager det normalt? 

 

7. Hvor er Eva henne lige nu (i teksten)? 

8. Hvordan er vejret der? Og hvad betyder det for trafikken? 

9. Hvor er hun på vej hen? 

10. Hvorfor er hun træt og har hovedpine? 

 

11. Hvad tid møder Eva normalt på sit arbejde? 

12. Hvem ringer hun til? Og hvad vil hun fortælle ham? 
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KAPITEL 18 UDFYLDNINGSDIKTAT (lydspor) 

 
Eva arbejder i 1)_______________ S.E. Hun har 2)_______________ der i mange år, og hun er glad 

3)_______________ sit arbejde og 4)_______________ kolleger.  

 

S.E. 5) _______________ på Nørrebro i København, men Eva bor i Køge sammen med 

6)_______________ mand, Torben, så hun 7)_______________ altid i bil til og fra arbejde. Det 

8)_______________ normalt 9)_______________ en 10)_______________ time, men i dag er det 

11)_______________ 12)_______________: det 13)_______________, og 14)_______________ 

15)_______________ problemer for morgentrafikken. 

 

Eva er på vej til arbejde, men 16)_______________ nu 17)_______________ hun i sin bil i en 

18)_______________ på 19)_______________ et par kilometer fra Køge. Torben og Eva 

20)_______________ over 21)_______________ i 22)_______________, for Torben 

23)_______________ 24)_______________ i går, og de 25)_______________ gæster i går 

26)_______________ og 27)_______________ sent i seng - så i dag er Eva dødtræt, og hun 

28)_______________ også 29)_______________. Normalt 30)_______________ hun klokken 

31)_______________ ni, men nu er klokken lidt i ni, så hun 32)_______________ til 

33)_______________ kollega Martin på S.E. for at fortælle, at hun 34)_______________ 

35)_______________ sent på arbejde. 
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KAPITEL 19 UDFYLDNINGSDIKTAT  

 

Regn og blæst 

Statistikken kan fortælle, at der falder regn (eller sne) i København 171 dage om året, dvs. i 

gennemsnit næsten hver anden dag. Men det betyder ikke automatisk, at det regner (eller sner) 

om dagen, det kan også være om natten, og det betyder heller ikke, at det regner (eller sner) 

hele dagen, tit er det bare byger, hvor solen skinner ind imellem – faktisk skinner solen i 

gennemsnit over 4 timer om dagen i København (1.539 timer om året). 

 

Det er også rigtigt, at det blæser tit i Danmark, og når man cykler, har man næsten altid 

modvind! Men det største problem ved vejret i Danmark er, at vejret er meget ustabilt: det 

skifter sommetider flere gange på en dag, og man kan aldrig være sikker på, hvordan det 

bliver i overmorgen eller i næste uge.  

 



LÆRERVEJLEDNING, På sporet 1, 2. udg. 2013 
___________________________________________________________________________ 

 

 88

KAPITEL 19 UDFYLDNINGSDIKTAT  

 

 
Regn og blæst 

1)_______________ kan 2)_______________, at der falder 3)_______________ (eller 

4)_______________ i København 5)_______________ 6)_______________ om året, dvs. i gennemsnit 

næsten hver anden 7)_______________. Men det 8)_______________ ikke automatisk, at det 

9)_______________ (eller 10)_______________) om dagen, det kan også 11)_______________ om 

natten, og det 12)_______________ heller ikke, at det 13)_______________ (eller 

14)_______________) hele dagen, tit er det 15)_______________ byger, hvor 16)_______________ 

17)_______________ ind imellem – faktisk 18)_______________ 19)_______________ i gennemsnit 

over 20)_______________ 21)_______________ om dagen i København 22)_______________ 

23)_______________ 24)_______________ om året). 

 

Det er også rigtigt, at det tit 25)_______________ i Danmark, og når man cykler, har man næsten altid 

26)_______________! Men det største problem ved 27)_______________ i Danmark er, at 

28)_______________ er meget ustabilt: det 29)_______________ sommetider flere 

30)_______________ på en 31)_______________, og man kan aldrig være sikker på, hvordan det 

32)_______________ i overmorgen eller i næste uge.  
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KAPITEL 22 UDFYLDNINGSDIKTAT  

 

Biler og cykler 

Indbyggerne i det centrale København har typisk ikke bil: kun ca. 35 % af københavnerne har 

bil – i hele Danmark er det ca. 60 % - men næsten alle danskere har en cykel, og i København 

er det mere almindeligt at cykle til sit arbejde eller studium end at køre i bil: på en normal dag 

cykler 36 % af københavnerne, mens kun 27 % kører i bil, og alene på Nørrebrogade kører 

der mere end 35.000 cyklister. Københavnerne cykler tilsammen 1.1 millioner kilometer - om 

dagen! 
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KAPITEL 22 UDFYLDNINGSDIKTAT  

Biler og 1)_______________ 

2)_______________ i det centrale København har typisk ikke bil: kun ca. 3)_______________ % af 

4)_______________ har bil – i hele Danmark er det ca. 5)_______________ % - men næsten alle 

6)_______________ har en 7)_______________, og i København er det mere almindeligt at 

8)_______________ til 9)_______________ arbejde eller studium end at 10)_______________ i bil: på 

en normal 11)_______________ 12)_______________ 13)_______________ % af 

14)_______________, mens kun 15)_______________ % 16)_______________ i bil, og alene på 

Nørrebrogade 17)_______________ der mere end 18)_______________ 19)_______________. 

20)_______________ 21)_______________ tilsammen 1,1 million kilometer - om 

22)_______________! 
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LYTTEHJEMMEARBEJDE KAPITEL 26  
 
 
Jeg arbejder som systemtekniker i Nokia i Sydhavnen i København. Det er et fuldtidsjob, og jeg har 

haft det i halvandet år. Jeg er meget glad for det. 

 

Vi har flextid, men jeg møder som regel 8.30 eller 9 og har så – i princippet – fri kl. 16 eller 16.30, 

men jeg arbejder over næsten hver dag. 

 

Jeg står op 6.30 eller 7. Jeg bor på Østerbro, så jeg går hjemmefra kl. 8 eller 8.30 og kører med toget 

fra Østerport Station til Sydhavnen. Om sommeren cykler jeg normalt, jeg har ikke bil endnu, men 

måske køber jeg en næste år. 

 

Efter arbejde køber jeg ind på Østerbrogade, og så laver jeg mad og spiser, når jeg kommer hjem 

omkring kl. 18 – 18.30. Jeg ser fjernsyn eller læser avis, mens jeg spiser, og bagefter chatter jeg eller 

surfer lidt på nettet, mens jeg drikker en kop kaffe. 

 

Om mandagen og onsdagen går jeg i fitnesscentret et par timer efter arbejde, og hver torsdag går jeg 

på café sammen med mine kolleger. I weekenden er jeg sammen med mine venner. Vi går i byen eller 

hjem til hinanden, eller også besøger jeg mine forældre i Hillerød og spiser hjemme hos dem. 

Jeg har ikke nogen kæreste for tiden, så jeg ser mine venner rigtig meget. 

 

Til hverdag går jeg i seng omkring 23 – 23.30, men i weekenden går jeg altid sent i seng. 

 
 



LÆRERVEJLEDNING, På sporet 1, 2. udg. 2013 
___________________________________________________________________________ 

 

 92

KAPITEL 27 UDFYLDNINGSDIKTAT  

 

I hele Danmark var der i 2010 cirka 50.000  

 udlændinge, der gik til dansk; det var omkring 12.000 flere end i 2008. Og i 2010 fik de over 

10,3 mio. ”timer” i alt, det var næsten 3 mio. flere end i 2008 (”timer” = lektioner a 45 

minutter). 

 
Undervisningen er gratis for kursisterne, men den koster kommunerne (og staten) mange 

penge: i 2010 var udgiften ca. 700 mio. kr. kroner i alt. 

--- 

Kursisterne er generelt unge, cirka 90 % er under 40 år gamle. Ca. 59 % af kursisterne er 

kvinder, 41 % er mænd. 
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KAPITEL 27 UDFYLDNINGSDIKTAT  

 

 

I hele Danmark var der i 1)_______________cirka 2)_______________ 3)_______________, der gik 

til dansk; det var omkring 4)_______________ 5)_______________ 6)_______________ i 

7)_______________. Og i 8)_______________ fik de 9)_______________ 10)_______________mio. 

”timer” i alt, det var næsten 11)_______________ mio. 12)_______________ 13)_______________ i 

14)_______________ (”timer” = lektioner a 15)_______________ 16)_______________). 

 
Undervisningen er gratis for 17)_______________, men 18)_______________ koster 

19)_______________ (og 20)_______________) 21)_______________ 22)_______________: i 

23)_______________ var udgiften ca. 24)_______________ mio. kr. kroner i alt. 

--- 

25)_______________ er generelt unge, cirka 26)_______________ % er under 27)_______________ år 

gamle. Ca. 28)_______________ % af 29)_______________ er kvinder, 30)_______________ % er 

mænd. 
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KAPITEL 30 UDFYLDNINGSDIKTAT  

 

 

Der var engang, hvor næsten alle voksne danskere var gift. Man blev typisk gift og fik børn i en ung 

alder: Før p-pillen kom til Danmark i 1966, blev mange gift, fordi de skulle have et barn, og dengang 

var danske kvinder i gennemsnit lidt over 22 år, når de fik deres første barn.  

Gifte kvinder havde normalt ikke job uden for hjemmet, de var hjemme og passede de mindste børn - i 

1960 var for eksempel kun 13 % af alle danske børn i børnehave hver dag.  

Dengang var det normalt at have 2 eller 3 børn, og familier med 6 eller 8 børn var ikke noget specielt - 

men det var en skandale, når nogen blev skilt. 

Moderne familieforhold 

I Danmark anno 2011 har 75 % af de danske kvinder et job, næsten 90 % af de danske børn over 3 år 

er i børnehave hver dag, og der er sjældent mere end to børn i en (’etnisk dansk’) familie. 

I en familie kan man høre forældrene tale om ”dine børn”, ”mine børn” og ”vores børn”, og 

statistikken kan fortælle, at ca. 25 % af alle danske børn ikke bor sammen med begge deres biologiske 

forældre; langt de fleste af disse børn bor sammen med deres mor og måske hendes nye partner – kun 

cirka 2 % bor hos deres far - men i de sidste 10 år er det blevet mere og mere almindeligt, at børn efter 

en skilsmisse bor skiftevis hos deres mor og deres far. 
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KAPITEL 30 UDFYLDNINGSDIKTAT  

 

 

Der var engang, hvor næsten alle voksne 1)_______________ var gift. Man blev typisk gift og fik børn 

i en ung alder: Før 2)_______________kom til Danmark i 3)_______________, blev mange gift, fordi 

de skulle 4)_______________ et barn, og dengang var danske 5)_______________ i gennemsnit lidt 

over 6)_______________ år, når de fik 7)_______________ første barn.  

Gifte kvinder havde normalt ikke job uden for hjemmet, de var 8)_______________og passede de 

mindste børn - i 9)_______________ var for eksempel kun 10)_______________ % af alle danske børn 

i børnehave 11)_______________ 12)_______________.  

Dengang var det normalt at have 2 eller 3 børn, og 13)_______________ med 14)_______________ 

eller 15)_______________ børn var ikke noget specielt - men det var en skandale, når nogen blev skilt. 

Moderne familieforhold 

I Danmark anno 16)_______________ har 17)_______________ % af de danske 

18)_______________et job, næsten 19)_______________ % af de danske børn over 

20)_______________ år er i børnehave 21)_______________ 22)_______________, og der er sjældent 

mere end to børn i en (’etnisk dansk’) familie. 

I en familie kan man høre 23)_______________ tale om ” 24)_______________ børn”, ” 

25)_______________ børn” og ” 26)_______________børn”, og 27)_______________ kan 

28)_______________, at ca. 29)_______________ % af alle danske børn ikke bor sammen med begge 

30)_______________ biologiske 31)_______________; langt de fleste af disse børn bor sammen med 

deres mor og måske 32)_______________ nye partner – kun cirka 33)_______________ % bor hos 

deres far - men i de sidste 34)_______________år er det blevet mere og mere almindeligt, at børn efter 

en skilsmisse 35)_______________skiftevis hos deres mor og deres far. 
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