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I   FORORD 
 
 
Lærervejledningen til PS 2 følger i store træk opbygningen af lærervejledningen til PS 1  :                          

1. del :  indledning (se indledningen til PS 1), om bogens struktur og indhold, om nye 

opgavetyper og arbejdsformer, forslag til timeplaner til 33 mødegange og nyttige 

kommentarer til diverse punkter i de 25 kapitler. 

2. del  består også her af forskelligt materiale til kopiering ( grammatiske hul-tekster, udfyldt 

lyttehjemmearbejde og  arbejdsark til vidensteksterne). 

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

 

 

II  INDLEDNING   

 

På en lang række punkter gælder det samme for PS2 som for PS1, se derfor også indledningen 

til lærervejledningen til PS1. 

PS2 er beregnet til klasseundervisning af elever, der har haft omkring 100 timers dansk, og 

som derfor må antages at kende til de allermest basale strukturer og grammatiske og fonetiske 

elementer i sproget  -  samt at have et vist elementært ordforråd. Nu drejer det sig både om at 

udvide dette ordforråd og komme igennem resten af den grundlæggende grammatik og 

fonetik.  

I PS2 lægger vi betydelig vægt på at opgradere elevernes læsefærdigheder gennem læsning af 

de mange tekster og deres evne til mundtlig (gennem mundtlige tekstreferater og 

fortællerunder) og skriftlig sprogproduktion (gennem skriftlige tekstreferater og 

stileskrivning). 

Samtidig fortsætter vi med at lægge vægt på en rimelig rigtig udtale af det indlærte stof  og at 

opgradere elevernes lyttefærdigheder (gennem de forskellige elementer i lydsporet på 

internettet). 

Når eleverne har været igennem PS2, bør de kunne bestå modultest 2. 
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III  BOGENS  STRUKTUR  OG  INDHOLD 

 

1.  Bogens opbygning generelt 

 

PS 2 består af en lærebog med tekster, sprogligt input, udtalearbejde og diverse grammatiske 

øvelser, et arbejdshæfte med inputøvelser (pindemænd) og skriftligt hjemmearbejde af 

forskellig art samt lydspor på nettet (mp3-filer) til hjemmearbejde (adressen findes i forordet 

til lærebogen).                                                                       PS 2 har 25 kapitler med 

forskelligt indhold, men flere af  kapitlerne er emnemæssigt knyttet til hinanden.                                          

Det centrale i knapt halvdelen af kapitlerne er input med nyt sprogligt stof   (kap. 2, 3, 5, 6, 

10, 11, 14, 15, 16, 18 og 22) -  den anden halvdel af kapitlerne er centreret omkring tekster af 

forskellig art (overordnet delt i fiktionstekster og faktatekster : kap. 4, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 

20, 21, 23, 24, 25).                                                                                                                                           

Helt for sig selv står første kapitel, der er et interview beregnet til introduktion første 

mødegang i en klasse.                                                                                                                           

Pindemandsøvelser til inputtet sidder i PS2 i arbejdshæftet, sådan at der ikke skal blades så 

meget i de faser, hvor der bruges pindemænd. Udover de almindelige pindemænd er der i PS 

2 en ekstra repetitionsmulighed i form af  ”etagemænd” : pindemandsdialoger, der strækker 

sig over mere end to-tre replikker.                                                                                                                   

Her i lærervejledningens anden del sidder der desuden en lidt længere tekst, der sammenfatter 

og udbygger historien om Kasper Vanggård. Teksten kan evt. bruges i forbindelse med 

mundtlig modultest 2 eller bare til frilæsning, men den er ganske svær. 

Alle delelementer i kapitlerne er fortløbende nummererede indenfor hvert kapitel ligesom i PS 

1, undtagen grammatiske boxe, der er fortløbende nummererede gennem hele bogen (i alt 39 

boxe, se oversigten side 250 ff  i bogen. 

Instruktioner til læreren er kursiverede, men der forekommer også ikke-kursiverede 

instruktioner til eleverne i bogen., mens instruktionerne i arbejdshæftet alle er til eleverne og 

på engelsk. 

Der er i alt undervisningsmateriale til omkring 120  lektioner, men er man i tidsnød og må 

springe noget over, kan man uden de store problemer fravælge de sidste kapitler bagfra til og 
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med kap.21.  Eleverne kan evt. selv læse de sidste 3 dialoger for at få afrundet historien om 

Kasper. 

Har man mere tid, kan den passende bruges på forberedelse til den mundtlige del af modultest 

2 og evt. til repetition. 

Sidst i bogen sidder der en række nyttige oversigter over indhold, grammatik og udtale. 

2.  Nye enkeltelementer i PS 2 

  

PS 2 har nogle delelementer tilfælles med PS 1, men der er også mange nye. Hvad der står i 

lærervejledningen til PS 1 om : input, tekstudtale, andet udtalearbejde, grammatiske øvelser, 

arbejdsark med pindemænd, skriftligt hjemmearbejde og udtalehjemmearbejde gælder også i 

forbindelse med PS 2.  Til inputudtale og lyttehjemmearbejde foreslår vi en anden 

arbejdsgang i PS2. 

Nye delelementer i PS 2 : 

 

2.1  Boxe   Boxsystemet er udbygget i PS 2 i forhold til PS 1.  Nu er der 4 forskellige 

boxtyper (mod 2 i PS 1) : Grammatiske boxe (lysegrønne) sætter fokus på et væsentligt 

grammatisk problem, og der hører altid en øvelse til en box. De grammatiske boxe kan 

undertiden følges af huskboxe (også lysegrønne), der henviser til grammatiske emner, der 

allerede har været fokus på en gang. 

OBSboxene (lyseblå) udpeger blot andre sproglige fænomener, som er nyttige at lægge mærke 

til – uden at der er knyttet øvelser til. Endelig er der ordboxe (lysegule) der indeholder gloser, 

der skal bruges i forbindelse med inputtet). 

 

2.2  Etagemænd   Til nogle input findes der en særlig repetitionsfase i form af etagemænd, 

hvor inputtets stof er samlet til en længere dialog. De bruges tidligst anden mødegang efter 

præsentation af inputtet. 

 

2.3  Udtalehjemmearbejde system   Fokuserer som navnet siger på systematiske 

sammenhænge i udtalen. Selv om det nominelt er hjemmearbejde, skal det enten introduceres 

eller gennemgås grundigt næstfølgende mødegang. 
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2.4  Lyttehjemmeopgave    I modsætning til PS 1, hvor der for det meste arbejdes med 

lytteopgaver i klassen, så er lytteopgaverne her altid både hjemmearbejde (lyt og noter) og 

klassearbejde (mundtligt arbejde i stafet +  evt. skriv referat – referatet kan også skrives 

hjemme). Den første lyttehjemmeopgave (kap.11) kan evt. være en undtagelse og 

udelukkende foregå i klassen, hvis der er brug for at demonstrere arbejdsgangen for eleverne i 

starten af et kursus. 

 

2.5  Øvetypen : kombiner venstre og højre spalte   En velkendt øvetype men ny i PS 2. Den 

bruges til flere forskellige grammatiske problemer og kan både foregå udelukkende i klassen 

og være en kombination af hjemmearbejde og klassearbejde. 

(Vær opmærksom på hjemmearbejdet med foranstillede hvis-sætninger side 104 i 

arbejdshæftet, hvor de to spalter undtagelsesvist  ikke skal kombineres). 

 

2.6 : Fortællerunde    Mundtlig fase, i de fleste tilfælde i forbindelse med vidensteksten, 

hvor eleverne i lidt større grupper (4-5 elever) forholder sig personligt til et emne, og hvor 

læreren i princippet ikke griber ind. 

 

2.7 : Ordforrådsarbejde   Mundtlig fase til repetition af input ved brug af inputtet til kap.3, 

der foregår i klassen en eller to gange efter præsentation af input  -  som runde (lærer/elev) 

eller som spørgsmål til hele klassen lærer/klasse). 

 

2.8 : Videnstekster    De syv videnstekser er fingerede artikler, der indeholder faktuelle 

informationer om diverse aspekter af danskernes liv. Emnerne udspringer af indholdet i 

kapitlerne og er valgt ud fra forestilling om, hvad der kunne have målgruppens interesse. 

Teksterne er relativ svære sprogligt og skal absolut læses med ordbogshjælp, men der vil være 

meget store forskelle på, hvor svære de opleves af eleverne, der  erfaringsmæssigt kan bruge 

alt fra en halv time til tre på at læse teksterne. Vidensteksterne gives altid for som 

hjemmearbejde. 

Efter stort set alle tekster er der et varieret antal boxe, der udpeger forskellige sproglige 

fænomener i teksten – de skal selvfølgelig gennemgås i klassen i forbindelse med arbejdet 

med teksten og evt. tilknyttede øvelser.   
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2.9 :  Tekstarbejde til fiktionsteksterne    Alle fiktionstekster gives – i lighed med 

vidensteksterne - for som hjemmearbejde (i modsætning til i PS1).                                                                

På samme måde som i PS 1 arbejde der med at genfortælle fiktionsteksterne i bogen, men her 

i PS 2 er der altid stikordsinput 

Til vidensteksterne hører der et arbejdsark, der sidder her i lærervejledningen til kopiering. 

 

2.10 : Grammatiske hul-tekster   De drejer sig om fire af fiktionsteksterne i bogen, der 

udover hovedformålet (læse/forstå) også bliver brugt til at fokusere på grammatiske 

problemer : possesive pronominer i 3. person, personlige pronominer i objektform, 

substantivernes bøjning og verbernes datidsformer.  Hulteksterne findes til kopiering her i 

lærervejledningen. 

 

 

3. Arbejdet med de nye øvetyper og arbejdsformer i PS 2 

 

 

3.1  Etagemænd   Pindemandsøvelser,der går over mere end en-to replikker og bruges som 

repetition af input. Der er etagemænd i de kapitler, det er muligt, dvs. kap.2, 11, 14, 15, 18, og 

22 

Der øves i par (tidligst anden mødegang efter præsentation af input) -  uden at kigge på 

inputsiderne på samme måde som ved almindelige pindemandsøvelser. Læreren går rundt og 

lytter og retter imens. Etagemændene giver – i de kapitler, de findes – to gange repetition af 

inputstoffet. 

 

3.2   Udtalehjemmearbejde system   Der er udtalehjemmearbejde til alle fiktionstekster, men 

kun udt.hj.arb.system i fire kapitler : 7 og 8,  19 og 23.   I alle fire kapitler fokuseres der på 

særlige trykforhold. Eleverne lytter og prøver at sætte de rigtige tryk hjemme, og mødegangen 

efter samles der op og konkluderes i klassen (på tavlen). Det hele kan også foregå i klassen, 

hvis man har tid. 

 

3.3   Lyttehjemmeopgave   Mens lytteopgavearbejdet foregik i klassen i PS 1, så er det både 

hjemmearbejde og klassearbejde i PS 2 : eleverne lytter til dialogen hjemme og noterer 
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stikord, og næste mødegang sidder de i par og går sammen historien igennem på dansk ud fra 

de noterede stikord – historien gås igennem op til tre gange, hver gang med ny partner 

(stafet). Læreren fungerer som konsulent og noterer evt.(sted)navne og vanskellige/ukendte 

ord og andet på tavlen. Til sidst skriver eleverne referatet og afleverer til læreren, der retter 

hjemme. Alternativt kan referatet gives for som hjemmearbejde. Eleverne får opgaven tilbage 

næste gang, rettet og med mundtlige kommentarer. I alt tager arbejdet i klassen mellem 45 

minutter og en time, hvis referatet skrives i klassen. 

 

3.4   Øvelse med kombination af venstre og højre spalte   Vi bruger mest denne øvetype til 

at øve ordstillingen i bisætninger. Man kan enten lade det hele foregå i klassen (i pararbejde), 

eller lade eleverne kombinere hjemme og så læse resultatet højt i en runde i klassen næste 

mødegang.  Man introducerer selvfølgelig hoved-og bisætningsordstilling på tavlen første 

gang, der fokuseres på emnet (det er i kapitel 3) og minder derefter eleverne om det hver 

gang, der er en ny øvelse med fokus på sætningsstruktur. 

(SVA/VSA/SAV osv. på tavlen). 

 

3.5   Fortællerunde   Denne arbejdsform er altid emnemæssigt knyttet til en videnstekst. Det 

er den frieste mundtlige arbejdsform, vi bruger i PS 2, og når først emnet er introduceret, skal 

læreren ikke blande sig i, hvad der foregår (medmindre noget kører helt af sporet eller 

eleverne spørger). Det er vigtigt at eleverne fra starten bliver opmærksomme på, at der ikke er 

tale om at interviewe hinanden, men at samtale. 

Arbejdet foregår i grupper, der helst skal være på 4-6 personer – med så forskellig baggrund 

som muligt. En af eleverne starter med at fortælle (reelt besvarer hun/han de indirekte 

spørgsmål, der introducerer opgaven), og først når hun/han er færdig, kan de andre i gruppen 

stille spørgsmål, hvis de vil, ellers går man videre til næste elev, der fortæller og så fremdeles. 

Det drejer sig om at få kommunikeret så meget som muligt i den ca. halve time, fasen varer, 

men det er selvfølgelig optimalt, hvis man husker at anvende ord og konstruktioner fra 

inputtet i kapitlet. 

 

3.6  Stil 

Der hører altid et skriftligt hjemmearbejde til fortællerunderne : stil (essay) – af samme type, 

som de to, der er i PS 1 (fortæl om dig selv), men nu noget mere krævende. Disse essays (i alt 
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7)  kan derefter bruges som basis for de personlige emner, eleverne skal forberede sig på at 

fortælle om til modultest 2 (hvor de skal vælge 2 hver). Opgaverne afleveres til læreren, der 

retter dem hjemme og giver dem tilbage næstfølgende gang med mundtlige kommentarer.  

 

3.7   Ordforrådsarbejde   Ordforrådsarbejdet foregår i klasserunder eller som lærer-til-klasse 

arbejde en eller to gange efter det præsenterede input. Det er stoffet i kap.3 der aktiveres på 

denne måde : læreren har på forhånd udvalgt ord/udtryk/konstruktioner fra inputtet og stiller 

spørgsmål til hver elev/ klassen eller bare ud i klassen,  f.eks. : hvad er det modsatte af stærk 

(ost) ?  hvad hedder smage i førnutid ?  hvad er det for et ord, der mangler, når man siger : at 

stå . . .  ski ?   etc. Det drejer sig for læreren om at få brugt så mange forskellige spørgsmål fra 

kap.3 som muligt. Eleverne tvinges både til at huske ordstoffet og til at fokusere på det på en 

anden måde end blot som en enkeltstående  glose. Fasen kan tage 10-15 minutter afhængigt 

af, hvor mange elever, man har. 

Man kan evt. arbejde med ordstof fra teksterne på samme måde. 

 

3.8   Videnstekst (med læse/forstå arbejde)   Der er 7 videnstekster i alt i PS 2 – alle med 

emner, der på en eller anden måde har relation til kapitlets tema. Alle vidensteksterne 

fortæller – med udgangspunkt i statistiske informationer – noget om forholdene i Danmark på 

forskellige (mere eller mindre) centrale områder :  om fremmedsprog i Danmark (kap.4), om 

danskernes madvaner (kap.7), om danskerne og job (kap.12), om danskernes fritidsvaner 

(kap.17), om Øresundsregionen (kap.20), om transport og trafik i DK. (kap.23), om 

detektivbureauer i DK (kap.25). 

Teksterne læses hjemme med brug af ordbog, og næste mødegang starter man med en 

spørgsmål-til teksten klasserunde, og derefter arbejdes der med det uddelte læse-forstå arbejde 

(et arbejdsark til hver videnstekst, der findes her i lærervejledningen til kopiering) i par eller 

grupper. Når alle par/grupper er færdige, kan udsagnene tjekkes på tavlen i klasserunde. 

Teksterne er af varierende sværhedsgrad, men alle er svære, og man skal som allerede nævnt 

indstille eleverne på, at det godt kan tage timer at komme igennem en tekst. Til gengæld vil en 

gennemsnitlig avistekst nok ikke opleves som særlig meget anderledes eller sværere bagefter. 

Til 6 af vidensteksterne knytter der sig temamæssigt en fortællerunde, der flytter fokus fra 

danske forhold til eleverne selv, mens vidensteksten om detektivbureauer står alene. 
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3.9   Tekstarbejde   Der er tekstarbejde ( = referat af teksten) til alle fiktionsteksterne i 

bogen, bortset fra dialogen i kap.8, og udgangspunktet er altid  givne stikord. 

Tekstarbejdsfaserne i klassen starter med en tavlegennemgang af det udtalehjemmearbejde, 

der hører til teksten plus en klassegennemgang af tekstudtalearbejdet, sådan at eleverne er 

rustet til at gå igennem referatet på egen hånd. Man kan begynde med en 

eksempelgennemgang sammen med klassen , og derefter arbejder eleverne i par eller grupper 

med at genfortælle teksten. Læreren går rundt og lytter og retter. 

Fasen (udtale + referatarbejde) tager i alt omkring en time. 

 

3.10   Grammatiske hul-tekster   Hul-teksterne bruges, når man er færdig med alt andet 

arbejde omkring teksterne. Eleverne fylder hullerne ud i par-arbejde, og bagefter tjekkes der i 

en klasserunde, hvorunder læreren skriver de rigtige svar på tavlen og konkluderer til sidst. 

Hul-teksterne er vældig nyttige som repetition af de grammatiske problemer, de handler om 

og bør under ingen omstændigheder springes over. 

  

3.11   Inputudtale  

 

I PS 1 foreslår vi, at man gennemgår inputudtalen på tavlen i klassen efter at inputtet er 

præsenteret og forstået (se lærervejledningen til PS1) 

I inputtene i PS2 er der så meget stof, at vi vil foreslå en anden mulig arbejdsform : 

inputudtalen kan gives for som hjemmearbejde, hvor der skal sættes trykstreger og streges 

bogstaver ud hjemme på samme måde som i udtalehjemmearbejdet, og næste mødegang går 

man så mundtligt igennem udtalen i klassen (der kan udpeges tryk i klasserunde og spørges 

om lange vokaler og fasen kan ende med korlæsning af inputtet). Man kan også vælge kun at 

fokusere på det allermest nødvendige. 

 

 

3.12   Lyttehjemmearbejde  

 

I PS1 foreslår vi, at man tjekker lyttehjemmearbejdet på tavlen næste mødegang  (se 

lærervejl.til  PS1). 
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Lyttehjemmearbejderne i PS2 er så lange, at det ville være alt for tidskrævende – og heller 

ikke nødvendigt – at gøre det samme med dem. I stedet vil vi foreslå, at eleverne først tjekker, 

hvad de er kommet frem til i pararbejde i starten af timen og bagefter hurtigt tjekker en gang 

til med den udfyldte tekst, de får udleveret af læreren (kopieret her fra lærervejledningen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV    KOMMENTARER TIL DE ENKELTE KAPITLER 

 

KAPITEL 1 

Fri/friere produktion :  interview, (interviewet skrevet sammen til) tekst 

 

KAPITEL 2 

Fri/friere produktion :  lyttehjemmeopgave 

 

Ad. Inputudtale 2 :  den omtalte reduktion betyder, at : af dem  kan udtales : abm, jfr. udtalen 

på lydsporet 

Ad. OBS (side 14)  : det er vigtigt, at eleverne få fat i forskellen mellem det neutrale : mange  

og det negative : for mange 

Ad. 13 øvelse (og efterfølgende vb.øvelser og skr.hj.arb. med vb.) : man kan lade eleverne 

øve verberne som par-arbejde, hvor de bruger verberne i bogen/arbejdshæftet og lægger et 



 

13 
 

stykke papir over andre former end infinitiven, eller (endnu bedre) : læreren kan lave sedler 

med infinitiv på den ene side og de tre hovedtider på den anden 

 

KAPITEL 3 

Inputtet i dette kapitel bruges herefter til mundtligt ordforrådsarbejde efter hvert nyt input 

(evt. også efter ny tekst) 

 

KAPITEL 4 

Fri/friere produktion : fortællerunde, stil 

 

Ad. Gruppearbejdssprog : denne side gennemgås, før eleverne sættes i gruppearbejde omkring 

vidensteksten.  Siden kommer igen i forbindelse med alle videnstekster. 

Ad. Stil :  der er altid en stil som skriftligt hjemmearbejde efter en fortællerunde 

 

KAPITEL 5 

 

Ad. Inputudtale 1 :  reduktion ved udtalen af :   jeg kan ikke . .    bliver til  :  jakeg 

Ad. Ordbox 1 og 2 :  gloserne her er valgt ud fra anvendeligheden sammen med :  jeg 

elsker/kan ikke fordrage/har aldrig smagt/prøvet . . .  

 

KAPITEL 6 

Ad.inputudtale 2  : reduktion ved  : jeg kan godt lide . .  =  jagådli 

 

KAPITEL 7 

Fri/friere produktion : fortællerunde, stil 

 

KAPITEL 8 

Dialogen her tjener to formål : dels at sætte fokus på synes/tror problematikken, dels at bringe 

Kasper fra På Sporet 1 på banen igen 

 

KAPITEL 9 

Bunden produktion  : tekstarbejde 
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Teksten om Kasper bruges – i lighed med de øvrige fiktionstekster – primært som 

udgangspunkt for forskelligt grammatisk arbejde og mundtligt tekstarbejde 

Til kapitlet hører også en indsættelsesøvelse (Kasper-teksten) med possesive pronominer i 3. 

person + substantiver i nøgen, bekendt eller ubekendt form. Findes til kopiering i 

lærervejledningen her 

 

KAPITEL 10 

Fri/friere produktion : lyttehjemmeopgave 

 

Det er almindeligt, at eleverne har uhyre svært ved at holde regelmæssig tidsbrug ude fra 

absolut tid,  derfor gør vi en del ud af problemet. Her i kapitel 10 er der fokus på absolut 

datid, mens der fokuseres på regelmæssig tid i kapitel 16. De to kapitler er sat parallelt op.  

Der sammenholdes desuden med fremtid, sådan at man altså har : nutid, altid, fremtid og datid 

Det er en god ide på resten af kurset at starte første mødegang efter en weekend med en 

klasserunde, hvor læreren spørger :  hvordan gik din weekend ?  og de datidsformer eleverne 

bruger i svarerne skrives op på tavlen (man kan f.eks. kombinere med fokus på inversion og 

tidsudtryk  og lade eleverne svare med min. 3 verber : fredag aften . . . , i lørdags . . ., i går . . . 

 

Ad. Input 3  :  reduktion af  :  sådan noget   bliver til  :  sånnååd (med blødt –d-),  reduktion af  

: hvordan   bliver til  : vån 

 

KAPITEL 11 

Fri/friere produktion : lyttehjemmeopgave, fortællerunde, stil 

 

Ad. Input/inputudtale  :  det er vigtigt at præcisere den reducerede betydning af meget foran 

visse adjektiver (her : god, senere kommer : sjov, flink, rar, sød) 

Ad. Input 3 : de valgte adjektiver (positive og negative) er ikke stillet op som modsætningspar 

Ad. 23  mundtlig øvelse : spørgsmålene skal laves, lige før man skal arbejde med 

etagemændene 

Ad. Skriftligt hj.arb. 5 : pronominerne : den, det, der og til dels de er problematiske at bruge 

for eleverne (af gode grunde). Her drejer det sig om den mindst komplicerede side af 
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problematikken : kongruens (ved pronominel reference). I kapitel 19 kommer der fokus på 

forskellig brug af det og der. Emnet bliver dog ikke udtømmende behandlet. 

 

KAPITEL 12 

Man kan vælge at læse vidensteksten , før man har fortællerunde – eller efter 

 

KAPITEL 13 

Bunden produktion : tekstarbejde 

 

Ad.tekst :  til teksten hører to hultekster til indsætning af henholdsvis substantiver/pronominer 

og verber i datid. Findes her i lærervejledningen til kopiering 

Ad.skr.hj.arb.1 : i PS 2 er der ikke eksempler på brugen af når sammen med fremtid, derfor 

omtales den ikke her 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 14 

Dette kapitel lægger frem for alt op til tekstarbejdet til mundtlig modultest 2, (hvor man f.eks. 

kan bruge Medaljonen, der gælder for to tekster og Kaspers historie, der sidder her i 

lærervejledningen). 

 

Ad.16  mundtlig øvelse :  spørgsmålene skal laves før man arbejder med etagemændene 

 

 

KAPITEL 15 

Fri/friere produktion  :  fortællerunde, stil 

 

Ad. Input  :  inputtet i kapitlet er optakt til den personlige indfaldsvinkel til emnet : læsevaner 

Regelmæssig tid, der behandles i kap. 16 foregribes her med : plejer/plejede 
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KAPITEL 16 

Fri/friere produktion  :  lyttehjemmeopgave, fortællerunde, stil 

 

Kapitlet handler om regelmæssig tid  (om absolut tid, se kap. 10) 

 

Ad. Inputudtale 4  :  udtalen af  :  samme = sammm, udtalen af  : sammen = sammen´ (stød på  

m ) 

Ad. 7  udtalearbejde : med hensyn til tryk, så er problemet sjældent, at eleverne har for få 

tryk, men hyppigere for mange, så her er der fokus på verbalkonstruktioner med enhedstryk  

(hvor verbet altså ikke har tryk, som det har som hovedregel i dansk) 

 

KAPITEL 17 

Ingen særlige kommentarer 

 

KAPITEL 18 

Fri/friere produktion  :  lyttehjemmeopgave, fortællerunde, stil 

 

Ad. 20  mundtlig øvelse  :  spørgsmålene skal laves, før arbejdet med etagemændene 

 

 

KAPITEL 19 

Ad. Tekst  :  til teksten hører en hultekst til indsætning af substantiver og verber i datid. 

Findes her i lærervejledningen til kopiering 

 

 

KAPITEL 20 

 

Ingen særlige kommentarer 

 

KAPITEL 21 

Fri/friere/bunden produktion  :  lyttehjemmeopgave, tekstarbejde 



 

17 
 

 

Ad. Input  :  der er fokus på indirekte spørgsmål i dette  og næste kapitel 

 

KAPITEL 22 

 

Ingen særlige kommentarer 

 

KAPITEL 23 

Fri/friere produktion  :  fortællerunde, stil 

 

KAPITEL 24 

Bunden produktion  :  tekstarbejde 

 

Ingen særlige kommentarer 

 

KAPITEL 25 

 

Ad. Skr.hj.arb.  :  denne øvelse adskiller sig fra andre øvelser i bogen med en venstre og en 

højresøjle. Her skal de to søjler ikke kombineres, bisætningen til venstre skal bare laves og 

giver så inversion i hovedsætningen. 

 

KAPITEL  V   FORSLAG TIL TIMEPLANER 

 

Der er timeplaner til 30 mødegange på 4-lektionershold. Hvis man har mere eller mindre tid 

til rådighed, kan man f.eks.lave deltest og bruge tid på tekstlæsning til mundtlig modultest 2  

(mere tid)  eller stoppe før kapitel 25  (mindre tid). Vi vil ikke anbefale, at man springer 

kapitler midt i materialet over. 

Sidehenvisningerne i timeplanerne er til bogen og til arbejdshæftet, hvis det drejer sig om 

hjemmearbejde af alle typer. 
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Første mødegang 

friere produktion : interview  +  tekst (interviewet skrevet sammen til en tekst) 

 

 

1 

PS 2 introduceres (om hjemmearbejde, lydspor på nettet og ordbogsbrug ) og modultest 2 

omtales kort, hvis den ligger i slutningen af kurset 

2 

Kapitel 1 (stikord til interview) uddeles som kopier, og klassen sættes i gang med at formulere 

spørgsmål ud fra stikordene (pararbejde) – når alle er færdige, skrives spørgsmålene op på 

tavlen i klasserunde. Tilsammen udgør de en repetition af meget af stoffet i PS 1. 

3 

Parrene interviewer nu hinanden ud fra spørgsmålene – svarene skrives ned som stikord 

4 

Alle skriver en sammenhængende tekst ud fra stikordene fra interviewet og afleverer den til 

læreren til retning hjemme 

 

Pause 

 

 

 

5 

Præsentation af input til kap.2 (side 10-15)  (inputtet læses igennem, der spørges og forklares, 

pindemændene præsenteres, og eleverne arbejder med dem i par, mens læreren skriver 

inputudtalen op på tavlen) 

Udtalen gås igennem i klasserunder (tryk, ikke-udtalte bogstaver, lange vokaler med og uden 

stød markeres) 

Hvis der ikke er tid, gives udtalen for som hjemmearbejde, der kan checkes fuldt eller delvis 

næste mødegang 

 

Hjemmearbejde : 

Lytte, læse og huske : input kap.2  ( + pindemænd) 
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skrive : skriftligt hjemmearbejde 2  (side 12-13)  (skriv altid fyld-ud hjemmearb.på et stykke 

papir) 

 

 

 

 

2.  mødegang 

Fri/friere produktion  :  lyttehjemmeopgave   

 

1 

Hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning 

 

2 

Repetition af input kapitel 2  (alle pindemænd side 7 og 8 ) 

 

3 

9 øvelse med mange/meget  (side 16) som pararbejde 

 

4 

12  skrift/lyd (a)  (side 17 – 18)  som par- eller gruppearbejde 

 

Pause 

 

5 

Præsentation af verbalsystemet  :  13  øvelse (side 18 -19)  fyld ud  +  skrift/lyd (udtale)  som 

par -og klassearbejde  

 

 

6 

Øvelse med verberne (fra bogen eller som verbalkort) som pararbejde 
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Hjemmearbejde : 

Repetition : input kap.2 

lytte og skrive (stikord)  :  lyttehjemmeopgave (side 11) 

 

 

 

 

3. mødegang 

Fri/friere produktion : lyttehjemmeopgave  

 

1 

Hjemmearb. tilbage  +  opvarmning 

 

2 

Repetition af input kap.2  (etagemænd side 9) 

 

3 

Tjek lyttehj.opg. i stafet  +  skriv 

 

Pause 

 

 

4 

Præsentation af kap.3 input  (side 22-27)  +  (pindemænd side 15) 

 

Hjemmearbejde : 

lytte, læse og huske :  input kap.3 

skrive :  skr.hj.arb.2 + 3  kap.2  (side 13 -14) 

læse og forstå :  kap.4 videnstekst (side 31-34) 
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4. mødegang 

 

1 

Hjemmearb. tilbage + opvarmning 

 

2 

Repetition : input kap.3  (pindemænd side 15) 

 

3 

Ordforrådsarbejde med ordstof fra kap.1 og 2 input 

 

4 

Parøvelse med verber  (fra kap.2 og 3) 

 

5 

18 øv. skrift/lyd  (d)  (side 28-29) som pararbejde 

 

Pause 

 

6 

Tjek kap.4 videnstekst  + tekstudtale  (side 35) + gennemgang af gruppearbejdssprog (side 

36-38) 

+  læse/forstå arbejde (som par-eller gruppearbejde) 

 

Hjemmearbejde : 

skrive : skr.hj.arb. 1   kap.3  (side 18-19) 

lytte + skrive :  lyt.hj.arb.  kap.3 (side 16-17) 

 

 

 

 



 

22 
 

5. mødegang 

Fri/friere produktion : fortællerunde 

 

1 

Hjemmearbejde tilbage (tjek lyttehjemmearbejde kap. 3) + opvarmning 

2 

5.øvelse (der-sætninger side 39-40 ) og præsentation af bisætningsstrukturen  

3 

Fortællerunde  (kap.4 side 38-39) 

 

Pause 

 

4 

Præsentation af input kap. 5  (side 42-47)  + ( pindemænd side 22) 

 

Hjemmearbejde : 

Lytte, læse og huske : input kap. 5 

Skrive :  skr.hj.arb.2 ( kap.3 side 19)  +  skr.hj.arb.3 (kap.3 side 20)  +  stil (kap.3 side 21) 

 

 

 

 

 

6. mødegang 

 

1 

Hjemmearbejde tilbage  (tjek skr.hj.arb.2 kap.3  i klasserunde og på tavle)  +  opvarmning 

2 

Repetition kap.5 input  (pindemænd side 22-23) 

3. 

Ordforrådsarbejde  (fra kap.5 input) 

4 
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6.skrift/lyd (r) (side 48-49) 

 

Pause 

 

5 

Præsentation  kap.6 input  (side 52-57)  +  ( pindemænd side 26) 

 

Hjemmearbejde :  

Lytte, læse og huske : input kap.6 

Lytte og skrive : lyttehjemmearbejde  kap.5 (side 24-25) 

Læse og forstå : kap.7 videnstekst  (side 61-64) 

 

 

 

7. mødegang 

 

1 

Hjemmearbejde tilbage  (tjek lyttehjemmearb. kap.5)  +  opvarmning 

2 

7 øv. og 8 øv. (kan lide) side 58 som klasserunder 

3 

Repetition  kap.6 input  (pindemænd side 26-27) 

 

4 

Ordforrådsarbejde  (fra  kap.6 input) 

5 

7  skrift/lyd  (ø)   (kap.5 side 49) 

 

Pause 

 

6 

Tjek  kap.7 videnstekst  +  tekstudtale  (side 65)  + læse/forståarbejde 
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Hjemmearbejde : 

Læse og forstå  : kap. 8  (dialog side 72-73) 

Skrive :  skr.hj.arb.1  kap.6  (side 28-29)  +  skr.hj.arb.1  kap.7  (side 30) 

 

 

 

8. mødegang 

Fri/friere produktion : fortællerunde 

 

1 

Hjemmearb. tilbage  +  opvarmning  (9.øv. + 11 øv. :  kan lide)  (side 58-59) 

2 

13  skrift/lyd  (g)  (kap.6 side 59) 

3 

Fortællerunde   (kap.7 side 67) 

 

Pause 

 

4 

5  øv. (sammenligninger)  (kap.7 side 68-70) 

5 

Tjek kap. 8 (dialog)  +  gennemgå udtale(hjemme)arbejde  (side 32) 

6 

3 øv. (det er/var godt . . .)  (kap. 8  side 74-75) 

 

Hjemmearbejde :  

Læse og forstå :  kap. 9 (tekst) (side 78-79) 

Lytte + skrive : udtalehj.arb. (side 36-37) 

Skrive : stil ( kap.7 side 30) 
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9. mødegang 

Bunden produktion : tekstarbejde 

 

1 

Hjemmearb. tilb.  +  opvarmning 

2 

4 og 5 øv. (synes/tror) (kap.8 side 75-76) 

3 

Tjek kap. 9  (tekst)  +  udtalehj.arb.  +  tekstudtale  (side 80) 

4 

Tekstarbejde  (side 81-82) 

 

Pause 

 

5 

Præsentation af  kap.10 input (side 84-89)  +  (pindemænd side 38) 

 

Hjemmearbejde : 

Lytte, læse og huske : input kap.10 

Skrive : skr.hj.arb. kap.8 (side 31)  +  skr.hj.arb.1 og 2   (kap.9 side 33 og 34) 

 

 

10. mødegang 

 

1 

Hjemmearb. tilbage  +  opvarmning 

2 

Repetition :  input kap 10  (pindemænd side 38-39) 

3 

Ordforrådsarbejde  kap.10 input 

4 
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6. udtalearbejde  (enhedstryk verber) (side 90)  

 

Pause 

 

5 

Præsent. af  kap.11 input (side 94-103)  +  (pindemænd side 43) 

 

Hjemmearbejde : 

Lytte, læse og huske : input kap.11 

Lytte og skrive (stikord) :  lytteopgave kap.10 (side 40) 

Skrive : skr.hj.arb.3 kap.9 (side 34-35) 

 

 

 

11. mødegang 

Fri/friere produktion : lytteopgave 

 

1 

Hjemmearb. tilbage  +  opvarmning 

2 

11 øv. (skal/var) kap.10 (side 91) 

3 

Tjek lytteopgave kap.10 i stafet  +  skriv 

 

Pause 

 

4 

12. skrift/lyd (u)  (kap.10 side 92)  

5 

Repetition  input  kap.11  (pindemænd side 43-44) 

 

Hjemmearbejde : 
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Lytte og skrive : lyttehj.arb. (kap.11 side 47-48) 

Skrive : skr.hj.arb. (kap.10 side 41-42) 

 

 

 

12. mødegang 

 

1 

Hjemmearb. tilb. (tjek lyttehj.arb.kap.11)  +  opvarmning 

2 

23 øv. kap. 11 (lav spørgsmål) side 106  +  repetition af input kap. 11 (etagemænd side 45-46) 

3 

Ordforrådsarbejde  input kap. 11 

4 

18  skrift/lyd (r)  (kap.11 side 104) 

 

Pause 

 

5 

21 øv. kap.11 (adjektiver)  (side 105) 

 

Hjemmearbejde : 

Læse og forstå : kap. 12  videnstekst  (side 111-115)                          (fortsættes) 

Skrive : skr.hj.arb.1 + 2  (kap.11 side 50 og 51) 

 

 

 

 

13. mødegang 

Fri/friere produktion : fortællerunde, lytteopgave 

 

1 
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Hjemmearb. tilb. tilbage  +  opvarmning 

2 

Repetition af verber (par- eller gruppearb.) : alle verber fra kap. 1 + 2  (som kort eller fra 

bogen) 

3 

Tjek kap. 12 videnstekst   +  tekstudtale  (side 115) 

 

Pause 

 

4 

27 øv. (det er . . .  at . . .)  (kap.11 side 108-109) 

5 

Fortællerunde  kap.11  (side 107) 

 

Hjemmearbejde : 

Lytte  og skrive (stikord) : lytteopg. (kap.11 side 49) 

Skrive : skr.hj.arb.1 og 2  (kap 11 side 51 og 52-54) 

 

 

 

 

 

 

 

14. mødegang 

Fri/friere produktion : lytteopgave, stil 

 

1 

Hjemmearbejde tilbage  +  opvarmning 

2 

Tjek lytteopgave kap. 11  i stafet  +  skriv 

3 
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Midtvejstest eller repetition 

 

Hjemmearbejde :  

Læse : kap. 13 (tekst)  (side 118-120) 

Lytte og skrive : udtalehjemmearb. (side 58) 

Skrive : stil (kap.11 side 52) 

 

 

 

15. mødegang 

Bunden produktion : tekstarbejde 

 

1 

Hjemmearb. tilb.  +  opvarmning 

2 

Tjek udtalehjemmearb. +  tekstudtale  (side 120-121) 

3 

Tekstarbejde  kap. 13  (tekst)  (side 123) 

 

Pause 

 

4 

Præsentation input kap. 14  (side 126-129)  +  (pindemænd side 59)               (fortsættes) 

 

Hjemmearbejde : 

Lytte, læse og huske :  input kap.14  

Skrive : skr.hj.arb (kap.12 side 55) og skr.hj.arb.1 (kap.13 side 56) 

 

 

 

 

16. mødegang 
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1 

Hjemmearb. tilb. (tjek skr.hj.arb.kap.12  +  skr.hj.arb.kap 13  i klasserunde og på tavle)  +  

opv. 

2 

5 skrift/lyd (y)   (kap.13 side 122)  

3 

Repetition input kap.14  (pindemænd side 59-60) 

4 

Ordforrådsarbejde   (fra input kap.14) 

 

Pause 

 

5 

Præsentation input kap.15 (side134-137)  +  pindemænd (side 66) 

 

Hjemmearbejde : 

Lytte, læse og huske : input kap.15 

Lytte og skrive : lyttehj.arb. (kap.14 side 62-63) 

Skrive : skr.hj.arb.2  (kap 13 side 57) 

 

 

 

 

 

17. mødegang 

 

1 

Hjemmearb.tilb. (tjek lyttehj.arb.kap.14)  +  opvarmning 

2 

16.øv. (lav spørgsmål)  (side 132)  +  repetition input kap.14 (etagemænd side 61) 

3 
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14 skrift/lyd (g)  (kap.14 side 130-131) 

 

4 

Om mundtlig modultest 2 

 

Pause 

 

5 

15 øv. (rep.synes/tror) (kap.14 side 31-32) 

6 

repetition input kap.15  (pindemænd side 66) 

7 

ordforrådsarbejde   (fra kap.15 input) 

 

Hjemmearbejde :  

Skrive : skr.hj.arb.1 og 2  (kap.14 side 64 og 65) 

 

 

 

 

18. mødegang 

Fri/friere produktion : fortællerunde 

 

1 

Hjemmearb.tilb. +  opvarmning 

2 

7 skrift/lyd (r)  (kap.15 side 138) 

3 

Repetition kap.15 input (etagemænd  side 67) 

4 

Fortællerunde  (kap.15 side 139) 
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Pause 

 

5 

Præsentation kap.16 input (side 142-147) + (pindemænd side 69) 

 

Hjemmearbejde : 

Lytte, læse og huske : kap.16 input  

Lytte og skrive (stikord) : lytteopgave  (kap.16 side71) 

Skrive : stil ( kap.15 side 68) 

 

 

 

19. mødegang 

Fri/friere produktion : lytteopgave 

 

1 

Hjem.arb. tilb. + opvarmning 

2 

7 udtalearbejde (enhedstryk, verber)  (side 148-150) 

3 

Repetition kap.16 input (pindemænd side 69-70) 

4 

Ordforrådsarbejde (fra kap.16 input) 

 

Pause 

 

5 

Tjek lytteopgave kap.16 i stafet   +  skriv 

 

Hjemmearbejde :  

Læse og forstå : kap.17 videnstekst (side 153-156) 

Skrive : skr.hj.arb. 1 og 2  (kap.16 side 72 og 73) 
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20. mødegang 

Fri/friere produktion :  fortællerunde, stil 

 

1 

Hjemmearb. tilb. (tjek skr.hj.arb.2 kap.16 i klasserunde og på tavle)  +  opvarmning 

2 

9 øv. (runde med : hvor tit)  (kap.16 side 150) 

3 

Tjek kap.17 videnstekst  (side 153-156)  +  tekstudtale (side 157)   +  læse/forstå arbejde 

4 

Fortællerunde kap.16 (side 151) 

 

Pause 

 

5 

Præsentation kap.18 input (side 162-171)  +  (pindemænd side 75) 

 

Hjemmearbejde : 

Lytte, læse og huske : input kap.18  

Lytte og skrive : lyt.hj.arb. (kap.18 side 79-81) 

Skrive : stil (kap.16 side 74) 

 

21. gang 

 

1 

Hjemmearb.tilb.  (tjek lyt.hj.arb kap.18)  +  opvarmning 

2 

3 øv. (hver anden etc.)  ( kap.17 side 159-160) 

3 
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Repetition input kap.18  (pindemænd side 75-76) 

4 

Ordforrådsarbejde  (fra kap.18 input) 

 

Pause 

 

5 

17 udtalearbejde (meget)   (side 172) 

6 

18. øv. (nogen/nogle)  (side 173) 

 

Hjemmearbejde :  

Lytte og skrive (stikord) :  lytteopgave (kap.18 side 82) 

Skrive : skr.hj.arb.1  (kap.18 side 83-84) 

 

 

 

22. mødegang 

Fri/friere produktion : lytteopgave 

 

1 

Hjemmearb. tilb.  +  opvarmning 

2 

20 øv. (lav spørgsmål) (kap.18 side 174)  +  repetition input kap. 18  (etagemænd side 77-78) 

 

3 

Tjek lytteopgave i stafet  +  skriv 

 

Pause 

 

4 

26. skrift/lyd (a)  (kap.18 side 176-177) 
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5 

Skr.hj.arb.4  (bisætn.starter : hvor)  som øvelse i klassen (side 86) 

 

Hjemmearbejde :  

Læse og forstå : kap.19 (tekst)  (side 180-181) 

Lytte og skrive : udtalehjarb. (kap.19 side 89-90) 

Skrive : skr.hj.arb.2  (kap.18 side 84-85) 

 

 

 

23. mødegang 

Fri/friere/bunden produktion : fortællerunde, tekstarbejde, stil 

 

1 

Hjemmearb. tilb.  +  opvarmning 

2 

Fortællerunde (kap.18 side 175) 

3 

Tjek udtalehj.arb. (kap.19 side 89)  +  tekstudtale  (side 181-182)  

 

Pause 

 

4 

Tekstarbejde (kap.19 side 183-184) 

 

5 

Skr.hj.arb. kap.19  (så) som øvelse i klassen  (side 87-88) 

 

Hjemmearbejde : 

Læse og forstå :  kap.20  videnstekst  (side 187-189) 

Skrive :  stil (kap.18 side 85) 
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24. mødegang 

 

1 

Hjemmearb. tilb.  +  opvarmning 

2 

5 skrift/lyd (y)  (kap 19 side 183) 

3 

Tjek kap.20  videnstekst  +  læse/forstå arbejde  +  tekstudtale  (side 190)  

4 

8 øv. (den/det/de/der)  (kap.19 side 184-186) 

 

Pause 

 

5 

Repetition : verber  (fra kap.2 og 3 m.fl. med kort eller fra bogen) 

 

Hjemmearbejde :  

Læse og forstå : kap. 21 (to dialoger)  (side 194-196) 

Lytte og skrive : udtalehj.arb. (kap.21 side 93-94) 

 

 

 

 

25. mødegang 

Bunden produktion : tekstarbejde 

 

1 

Hjemmearb. tilb.  +  opvarmning 

2 

5 øv. (indirekte spørgsmål)  (kap.21 side 199-201) 



 

37 
 

3 

Tekst teksterne (to dialoger)  +  udtalehjemmearb. (kap.21 side 93-94)  +  tekstudtale   

(side 197-199) 

4 

Tekstarbejde (kap.21 side 201-202) 

 

Pause 

 

5 

Præsentation af kap.22  input  (side 2o4-207)  + (pindemænd side 95) 

 

Hjemmearbejde :  

Lytte, læse og huske : kap.22 input 

Læse og forstå : kap.23 videnstekst  (side 209-213) 

Skrive : skr.hj.arb.1 (kap.21 side 91) 

 

 

 

26. gang 

Fri/friere produktion : lytteopgave 

 

1 

Hjemmearb. tilb.  +  opvarmning 

2 

4 skrift/lyd  (-ere)  (kap.21 side 198-199) 

 

3 

Repetition : input kap.22  (pindemænd side 95-96) 

4 

Ordforrådsarbejde  (fra input kap.22) 

 

Pause 
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5 

Tjek kap.23 videnstekst  +  tekstudtale  (ikke C) side 213  +  læse/forstå arbejde 

6 

?????? 

 

Hjemmearbejde : 

Lytte og skrive (stikord) : lytteopgave  (kap.22 side 98) 

Skrive : skr.hj.arb. (kap.22 side 99-100) 

 

 

 

27. mødegang 

Fri/friere produktion : fortællerunde, lytteopgave 

 

1 

Hjemmearb. tilb.  +  opvarmning 

2 

C skrift/lyd (o) (kap.23 side 213-214) 

3 

Repetition input kap.22 (etagemænd side 97) 

4 

Tjek lytteopgave kap. 22  i stafet  +  skriv 

 

Pause 

 

 

5 

Fortællerunde  (kap.23 side 214-215) 

 

Hjemmearbejde : 

Læse og forstå : kap.24  (tekst)  (side 218-220) 
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Lytte og skrive : udtalehjemmearb. (side 103) 

Skrive :  stil  (kap.23 side 101) 

 

 

 

28. mødegang 

Bunden produktion :  tekstarbejde 

 

1 

Hjemmearb. tilb.  +  opvarmning 

2 

5 øv. (adjektiver) (kap.24 side 221-223) 

3 

Tjek udtalehjemmearb. kap.24  +  tekstudtale  (side 20) 

 

Pause 

 

4 

Tekstarbejde  (kap.24 side 223) 

5 

10 øv. (kende/vide)  (kap.24 side 224-225) 

 

Hjemmearbejde : 

Læse og forstå : kap.25 videnstekst  (side 229-231) 

Skrive :  skr.hj.arb.1  (kap.24 side 102) 

 

 

 29. mødegang 

 

1 

Hjemmearbejde tilb.  +  opvarmning 

2 
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11 og 12 udtalearb.  (tryk)  (kap.24 side 225-227) 

3 

Tjek kap.25 videnstekst  +  tekstudtale  (side 231)  +  læse/forstå arbejde 

4 

2  udtalearb. (tryksystem u-)  (kap.25 side 232-233) 

 

Pause 

 

5 

??????? 

 

Hjemmearbejde : 

Skrive :  skr.hj.arb.2 (kap.24 side 102)  +  skr.hj.arb (kap.25 side 104) 

 

 

 

30. mødegang 

 

1 

Hjemmearbejd. tilb.  +  opvarmning 

2 

4  skrift/lyd  (u)  (kap.25 side 233-234) 

3 

Repetition : verber  (fra kap. 2 og 3 m.fl. med kort eller fra bogen) 

 

 

 

4 

Om modultest 2 : skriftlig og mundtlig del 

 

Pause 
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5 

Arbejde med Kaspertekst  (spørgsmål til teksten findes  her i lærervejledningen) 
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VI MATERIALE TIL KOPIERING OG UDLEVERING I KLASSEN 
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TEKST  

De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): 

 

Sidste år 1)_______________ jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2)_______________ til fransk 

fem gange om ugen, og vi 3)_______________ 16 elever i klassen. Jeg 4)_______________ ikke 

nogen af de andre i klassen, da vi 5)_______________, men de 6)_______________ fra 12 forskellige 

lande i hele verden. 

 

Det 7)_______________ en sjov klasse, og vi 8)_______________ en rigtig god lærer. Det 

9)_______________ en ung fyr, der 10)_______________ André – han 11)_______________ kun et par 

år ældre end de fleste af os. 

 

Det 12)_______________ hurtigt, og vi 13)_______________ hjemmearbejde hver dag, men vi 

14)_______________ også en masse på de 4 uger, vi 15)_______________ på kurset, men jeg 

16)_______________ også og 17)_______________ med fransk i weekenden.  

 

Jeg 18)_______________ sammen med en spansk pige på et kollegieværelse, men vi 

19)_______________ næsten kun fransk sammen. Jeg 20)_______________ også franske ugeblade og 

21)_______________  e-mails på fransk til de andre i klassen. 

 

Vi 22) _______________ kun fransk, når vi 23)_______________ pause, og vi 24)_______________ 

også tit på cafe eller i biografen sammen efter timerne. Vi 25)_______________ det rigtig sjovt 

sammen, så det 26)_______________ svært at sige farvel efter de 4 uger. 
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Verbeliste (verberne står i den rækkefølge, de skal bruges) 

være 

gå 

være 

kende 

starte 

komme 

 

være 

have 

være 

hedde 

være 

 

gå 

lave 

lære 

gå 

sidde 

arbejde 

 

bo 

tale 

læse 

skrive 

 

tale 

holde 

gå  

have 

være 

 



KAPITEL 4 (læse/forstå-arbejde, side 38) 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

1. Ca. 10 % af de mennesker, der bor i Danmark, har et andet modersmål end dansk 

2. Det er umuligt at studere i Danmark, hvis man ikke kan tale dansk 

3. Nogle store arbejdspladser med mange udlændinge har engelsk som arbejdssprog 

4. Alle børn i Danmark får undervisning i dansk i skolen, 

5. – og i folkeskolen er undervisningen altid på dansk 

6. Alle børn i Danmark får tilbud om mindst én sprogtest i dansk, 

7. – og sprogtesten er obligatorisk for børn af udenlandske forældre 

8. Alle danske børn skal lære mindst to fremmedsprog i skolen 

9. – og 90 % af børnene lærer tre fremmedsprog  

10. Undervisning i engelsk er obligatorisk for alle, 

11. – og børnene begynder at lære engelsk i første klasse 

12. De fleste børn i Danmark lærer også tysk i skolen 

13. Man synkroniserer generelt ikke film i Danmark, 

14. – men udenlandske film for små børn er synkroniseret 

15. Voksne danskere er generelt ikke særlig interesserede i at lære fremmedsprog 

16. Folk i Danmark, Norge og Sverige kan uden problemer forstå hinanden, når de taler sammen 



KAPITEL 7 (læse/forstå-arbejde, side 67) 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

1. De fleste danskere spiser morgenmad hver dag, 
 
2. – men på en typisk hverdag spiser mere end halvdelen af de unge mellem 18 og 24 ikke 
morgenmad 
 
3. Aftensmaden er de fleste danskeres hovedmåltid 
 
4. De fleste danske kvinder går hjemme, 
 
5. – og i familierne er det altid kvinderne, der laver aftensmad til hverdag 
 
6. De fleste danskere spiser take away-mad mindst en gang om ugen, 
 
7. – og danskerne går i gennemsnit på fast food-restaurant mere end en gang om måneden 
 
8. Den mest populære færdigret i Danmark er pizza 
 
9. For 15 år siden spiste danskerne kun halvt så mange kartofler som nu  
 
10. Danskerne spiser mere og mere rugbrød 
 
11. – og de spiser for meget kød og for meget ost 
 
12. De spiser også mere frugt, end man gør i andre lande 
 
13. En gennemsnitsdansker spiser omkring 5 kg sukker om måneden 
 
14. Danske børn spiser mere frugt end de voksne 
 
15. De fleste voksne danskere er overvægtige 
 
16. Danskernes traditionelle form for fast food er en pølse med brød ved en pølsevogn, 
 
17. – og der kommer flere og flere pølsevogne i København



KAPITEL 9 (4. ØVELSE, side 81) 
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4. ØVELSE 
 

   
 
 
På pladser markeret med * indsættes hans/hendes/sin/sit/sine/deres -  
på pladser, der kun er markeret med nummer indsættes substantiver i korrekt grammatisk form 
(nøgen form, ubestemt form eller bestemt form - i ental eller flertal); liste over substantiverne på 
næste side. 
 
NB: Der skal sommetider stå to ord på én plads (substantiv med artikel en/et) 
 

Kasper Vanggårds mor, Susanne, har aldrig været gift med Kaspers far. Hun har heller aldrig boet 

sammen med ham, men de var 1)_______________ i en kort periode, mens Susanne læste til 

2)_______________, og da hun blev gravid, valgte hun at få 3)_______________, bl.a. fordi hun 

vidste, at *4)_______________ forældre kunne – og ville – hjælpe hende.  

 

Kasper boede hos *5)_______________ bedsteforældre, til Susanne blev færdig med 

*6)_______________ studium og begyndte at arbejde som 7)_______________, – så fik hun råd til at 

købe 8)_______________, så hun kunne bo sammen med *9)_______________ søn. Da Kasper var tre 

år, mødte Susanne advokaten Ulrik Vanggård, og da Kasper var 5, blev de gift og fik 

10)_______________, Katrine.  

 

Kasper var 11)_______________ med mange 12)_______________, han havde konflikter med 

*13)_______________ stedfar lige fra starten, og da han var 16 og skulle begynde i gymnasiet, flyttede 

han på kostskole, på Midtsjælland. Det gik dårligt i 14)_______________, han var mere interesseret i  



KAPITEL 9 (4. ØVELSE, side 81) 
 

48 
 

15)_______________ og 16)_______________ end i 17)_______________ og han brugte det meste af 

*18)_______________ tid på at spille trommer, først i et lokalt band, senere lidt mere professionelt på 

forskellige 19)_______________ i København. Han fik aldrig *20)_______________ 

studentereksamen: lige før eksamen forsvandt han fra 21)_______________. 

 

De næste 7-8 år gik det heller ikke særlig godt: han prøvede at leve af at spille trommer, men han 

tjente ikke særlig meget og lånte tit penge, som han ikke kunne betale tilbage. Han drak for meget, i 

perioder havde han også andre former for misbrug, og han boede hos forskellige 22)_______________, 

23)_______________og 24)_______________. 

 

Da han var 27, fik han plads som 25)_______________ i 26)_______________, der var meget 

populært, han tjente lidt mere og flyttede sammen med *27)_______________ søsters veninde, Maria – 

men så mistede han *28)_______________ plads i 29)_______________ og begyndte at drikke igen, og 

så smed Maria ham ud. Et stykke tid sov han hos *30)_______________ søster, men så købte 

*31)_______________ mor 32)_______________ til ham på Vesterbro. 

 

Et par år senere begyndte han pludselig at interessere sig for *33)_______________ far, som han ikke 

havde set, siden han var tre.  Han fik at vide, at 34)_______________ boede i Goa i Indien, og så 

fortalte han familien, at han ville rejse til Indien for at besøge *35)_______________ far. Han solgte 

*36)_______________ lejlighed for at få penge til 37)_______________, og i oktober tog han af sted, 

først til London. Fra London sendte han 38)_______________til *39)_______________ mor, men siden 

har *40)_______________ familie ikke hørt fra ham. 
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Substantivsliste (ordene står i den rækkefølge, de skal bruges) 
 

kæreste, -r 

tandlæge, r 

barn, børn 

tandlæge, -r 

lejlighed, er 

barn, børn 

barn, børn 

problem, -er 

skole, -r 

rockmusik 

pige, -r 

skolearbejde 

spillested, -er 

skole, -r 

kæreste, -r 

ven, venner 

bekendt, -e 

trommeslager – e 

band, -s 

band, -s 

lejlighed, -er 

far, fædre 

tur, e 

mail, -s 
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8. ØVELSE  
 
 

   
 
 
De manglende verber indsættes i datidsform; liste over de relevante verber på de næste sider: 
 

Kasper Vanggårds mor, Susanne, har aldrig været gift med Kaspers far. Hun har heller aldrig boet 

sammen med ham, men de 1)_______________ kærester i en kort periode, mens Susanne 

2)_______________ til tandlæge, og da hun 3)_______________ gravid, 4)_______________ hun at få 

barnet, bl.a. fordi hun 5)_______________, at hendes forældre 6)_______________ – og 

7)_______________ – hjælpe hende.  

 

Kasper 8)_______________ hos sine bedsteforældre, til Susanne 9)_______________ færdig med sit 

studium og 10)_______________ at arbejde som tandlæge – så 11)_______________ hun råd til at købe 

en lejlighed, så hun 12)_______________bo sammen med sin søn. Da Kasper 13)_______________ tre 

år, 14)_______________ Susanne advokaten Ulrik Vanggård, og da Kasper 15)_______________ 5, 

16)_______________ de gift og 17)_______________ et barn, Katrine.  

 

Kasper 18)_______________ et barn med mange problemer, han 19)_______________ konflikter med 

sin stedfar lige fra starten, og da han 20)_______________ 16 og 21)_______________ begynde i 

gymnasiet, 22)_______________ han på kostskole, på Midtsjælland. Det 23)_______________ dårligt i 

skolen, han 24)_______________ mere interesseret i rockmusik og piger end i skolearbejdet, og han 

25)_______________ det meste af sin tid på at spille trommer, først i et lokalt band, senere lidt mere  



KAPITEL 9 (8. ØVELSE, side 82) 
 

51 
 

professionelt på forskellige spillesteder i København. Han 26)_______________ aldrig sin 

studentereksamen: lige før eksamen 27)_______________ han fra skolen. 

 

De næste 7-8 år 28)_______________ det heller ikke særlig godt: han 29)_______________ at leve af 

at spille trommer, men han 30)_______________ ikke særlig meget og 31)_______________ tit penge, 

som han ikke 32)_______________ betale tilbage. Han 33)_______________ for meget, i perioder 

34)_______________ han også andre typer misbrug, og han 35)_______________ hos forskellige 

kærester, venner og bekendte. 

 

Da han 36)_______________ 27, 37)_______________ han plads som trommeslager i et band, der 

38)_______________ meget populært, han 39)_______________ lidt mere og 40)_______________ 

sammen med sin søsters veninde, Maria. Men efter et års tid 41)_______________ han sin plads i 

bandet og 42)_______________ at drikke igen, og så 43)_______________ Maria ham ud. Et stykke tid 

44)_______________ han hos sin søster, Katrine, men så 45)_______________ hans mor en lejlighed 

til ham på Vesterbro. 

 

Et par år senere 46)_______________ han pludselig at interessere sig for sin far, som han ikke 

47)_______________ set, siden han 48)_______________ tre. Han 49)_______________ at vide, at 

faren 50)_______________ i Goa i Indien, og så 51)_______________ han familien, at han 

52)_______________ rejse til Indien for at besøge sin far. Han 53)_______________ sin lejlighed for at 

få penge til turen, og i oktober 54)_______________ han af sted, først til London. Fra London 

55)_______________ han en mail til sin mor, men siden har hans familie ikke hørt fra ham. 
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Verbeliste (verberne står i den rækkefølge, de skal bruges) 

 

være 

læse 

blive 

vælge 

vide 

kunne 

ville 

 

 

bo 

blive 

begynde 

få 

kunne  

være 

møde 

være 

blive 

få 

 

 

være 

have 

blive 

skulle 

flytte 

gå 

være 

bruge 

få 

forsvinde 
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gå 

prøve 

tjene 

låne 

kunne 

drikke 

have 

bo 

 

 

være 

få 

være 

tjene 

flytte 

miste 

begynde 

smide 

sove 

købe 

 

 

begynde 

have 

være 

få 

bo 

fortælle 

ville 

sælge 

tage 

sende 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

1. Fra 2001 til og med 2007 var det meget let at finde job i Danmark  
 
2. I 2008 var den disponible indkomst i Danmark omkring 194.000. kr. for en mand, 
 
3. - men den var ikke lige så høj for en kvinde 
 
4. Næsten 80 % af alle danskere i den erhvervsaktive alder (16-64 år) er på arbejdsmarkedet 
 
5. – men mere end hver femte dansker i den alder arbejder ikke 
 
6. Cirka 1/5 af danskerne er så gamle, at de ikke arbejder mere (dvs. over 65 år) 
 
7. Danskerne arbejder mindre og mindre for hvert år 
 
8. Det er meget svært for firmaerne i Danmark at fyre folk  
 
9.  I procent er der næsten lige så mange danske kvinder som mænd med erhvervsarbejde, 
 
10. – og kvinderne arbejder i gennemsnit flere timer end mændene 
 
11. Mere end hver tredje kvinde med erhvervsarbejde har et deltidsjob 

12. – men de fleste med deltidsjob vil gerne have et fuldtidsjob 
 
13. Der er flere kvinder end mænd kvinder, der tit arbejder over 
 
14. – og omkring hver fjerde ansat (mand eller kvinde) arbejder permanent mere end fuld tid 
 
15. Omkring hvert tredje barn mellem 13 og 15 år i Danmark har et fritidsjob efter skoletid 
 
16. Langt de fleste studerende har erhvervsarbejde ved siden af deres studier 
 
17. Der er 10 års grundskole i Danmark (0.-9. klasse) 
 
18. Det store flertal af danskerne har en form for uddannelse  
 
19. – men hver tredje dansker har slet ikke nogen uddannelse efter 9. klasse i grundskolen 
 
20. Mere end hver tredje dansker har en videregående uddannelse  
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8. ØVELSE  

   
 
På pladser markeret med * indsættes hans/hendes/sin/sit/sine/deres -  
på pladser, der kun er markeret med nummer indsættes substantiver i korrekt grammatisk form 
(nøgen form, ubestemt form eller bestemt form - i ental eller flertal); liste over substantiverne på 
næste side. 
 
NB: Der skal sommetider stå to ord på én plads (substantiv med artikel en/et) 
 

Detektivbureauet S.E. (S.E. = Sikkerhed og Efterforskning) ligger på Nørrebro i København. Det var 

to forhenværende 1)_______________, Ole Skov-Jensen og Jørgen Rasmussen, der startede 

2)_______________ for snart 12 år siden, men i dag er det kun Ole Skov-Jensen, der leder firmaet, 

mens Jørgen Rasmussen har valgt at vende tilbage til *3)_______________ gamle job som 

politibetjent. Ole Skov-Jensens kone arbejder som 4)_______________på 5)_______________. 

 

To af 6)_______________, Martin Berg og Eva Svendsen, deler kontor. De kommer – lige som 

*7)_______________ chef – fra politiet, men de har begge to været ansat på 8) _______________ i 

over 10 år. 

 

For en måned siden blev Kasim Sheikh ansat. Han er uddannet teletekniker, og det er 

*9)_______________ første faste job. *10) _______________ mor er dansker, *11) _______________ 

far er britisk inder. 12) _______________ mødte hinanden i London, og der boede  
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13)_______________ i nogle år, men da Kasim var tre år, fik 14) _______________ tilbud om 15) 

_______________ i WHO i København, og så besluttede 16) _______________ sig til at flytte til 

Danmark, hvor de har boet siden. 

 

Kasim klarede sig godt både i skolen og i gymnasiet, men da han var færdig med gymnasiet, var han 

skoletræt og havde ikke lyst til at studere, så det første år efter studentereksamen rejste han rundt i 

Australien sammen med 17) _______________, og senere arbejdede han som teknisk assistent for et 

indisk filmhold med opgaver i både Indien, England og Sydamerika. Sådan gik der to år, før han 

startede på teknisk skole for at blive 18) _______________. Da han var færdig med *19) 

_______________ uddannelse, havde han forskellige løse job i nogle år, før han blev ansat i S.E.  

 

Nu er han 27 år og bor alene i en lille lejlighed på Nørrebro. Når han har fri, kan han godt lide at lave 

computerprogrammer for sjov, og han løber orienteringsløb et par 20) _______________ om 

21)_______________. Han kan også godt lide at lave mad (indisk mad - dansk mad bryder han sig ikke 

så meget om) og læse kriminalromaner, og han rejser tit til England for at besøge 

*22)_______________ fars familie, som han for det meste taler engelsk med, mens han både taler 

engelsk og urdu med *23) _______________ far. 
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Substantivsliste (ordene står i den rækkefølge, de skal bruges) 
 

politibetjent, – e 

bureau, -er 

sekretær, -er 

detektivbureau, -er 

detektiv, -er 

bureau, -er 

forældre 

familie, -r 

far, fædre 

job, job(s) 

familie, -r 

kammerat, -er 

teletekniker, -e 

gang, -e 

måned, -er 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

1. De fleste danskere arbejder mere end fuld tid 

2. Der er mange danskere, der kun har fri nogle få timer om eftermiddagen og aftenen + i weekenden 

3. Danskerne bruger generelt mindre og mindre tid foran fjernsynet, 

4. - men de ser i gennemsnit fjernsyn omkring 2½ time hver dag 

5. Kvinder ser mere fjernsyn end mænd 

6. De fleste mennesker laver noget andet samtidig med, at de ser fjernsyn 

7. De fleste voksne danskere hører jævnlig musik andre steder fra end fra radioen 

8. Omkring halvdelen af de voksne danskere har været i biografen en eller flere gange i det sidste år 

9. De fleste danskere læser en form for avis hver dag 

10. Mere end halvdelen af alle voksne dansker læser skønlitteratur hver uge 

11. Langt de fleste danske familier har mindst én computer derhjemme 

12. Alle, der har en computer, har også adgang til internettet med den 

13. Omkring halvdelen af alle voksne danskere ”går til” noget i fritiden 

14. De fleste voksne danskere dyrker aldrig sport eller motion 

15. Ældre danskere er mere fysisk aktive (med sport eller motion) end yngre danskere 

16. ¾ af danskerne går i kirke hver søndag 
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4. ØVELSE  
 

   
 
De manglende verber indsættes i datid eller i førnutidsform; de manglende substantiver indsættes i i 
korrekt grammatisk form (nøgen form, ubestemt form eller bestemt form - i ental eller flertal); liste 
over ordene på næste side. 
 
NB: Der skal sommetider stå to ord på én plads (substantiv med artikel en/et) 
 

Eva og Torben har boet i deres 1)_______________ i Køge i 18 år, men nu er det snart slut: de har 

solgt 2)_______________, og om 3)_______________ skal de flytte til København, hvor de har købt 

4)_______________ på Østerbro. 

 

De flytter, fordi Torben også har fået arbejde i København. Eva har arbejdet på Nørrebro i mere end 

10 år, men nu er Torben blevet 5)_______________ på 6)_______________ på Vesterbro, så de synes 

begge to, at det bliver for langt og for dyrt at køre mellem København og Køge hver dag. Før 

7)_______________ Torben i Køge, og han 8)_______________ altid til arbejde, mens Eva 

9)_______________ i 10)_______________ til og fra København. Først 11)_______________ de på at 

flytte til Malmø, hvor det er meget billigere at bo end i København, men så 12)_______________ de 

13)_______________ på Østerbro tilbudt. I København får de også begge to kortere transporttid: 

Torbens skole ligger lige i nærheden af deres nye lejlighed, og Eva kan tage S-toget - det er hurtigere 

end at køre i 14)_______________ i byen. 

 

15)_______________ i Køge var fra 70’erne, lidt for stort til to, og med en kedelig have. 

16)_______________ på Østerbro er ikke så stor som 17)_______________, men den er lysere og har et  
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lækkert badeværelse, et helt nyt køkken og en stor altan, og Eva og Torben regner med, at de bliver 

rigtig glade for den. 

 

Det er fjerde gang, Eva flytter. Hun er født og vokset op i Albertslund sydvest for København. Hun 

18)_______________ færdig med sin kontoruddannelse det år, hvor hun 19)_______________ 20, og så 

20)_______________ hun hjemmefra for at bo sammen med sin kæreste, der 21)_______________ 

politibetjent og 22)_______________ en lille, dårlig Vesterbro-lejlighed med brusekabine i køkkenet. 

Året efter 23)_______________ hun selv på Politiskolen, og 4 år senere 24)_______________ hun 

færdig som betjent og fik job i Århus – og så 25)_______________ hun væk fra kæresten - ind i sin 

egen lejlighed, i Århus. 

 

I Århus 26)_______________ hun Torben, der på det tidspunkt 27)_______________ ansat på en skole 

i 28)_______________, men et par år senere 29)_______________ han 30)_______________ på en 

skole i Køge syd for København, og så 31)_______________ de 32)_______________ i Køge og 

33)_______________ sammen. I begyndelsen 34)_______________ Eva 35)_______________, men 

hun 36)_______________ efterhånden træt af politiarbejdet, og så 37)_______________ hun ansat på 

detektivbureauet S.E. på Nørrebro i Købehavn i stedet for. Det har hun aldrig fortrudt: hun er både 

glad for 38)_______________, 39)_______________ og 40)_______________,. 
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Liste over verber og substantiver (ordene står i den rækkefølge, de skal bruges) 
 
 
hus – hus – måned - lejlighed 
 
skoleleder – skole – arbejde - cykle – køre – bil - tænke – få – lejlighed - bil 
 
hus – lejlighed – hus 
 
blive – blive – flytte – være – have – begynde – blive – flytte 
 
møde – være – by - blive – viceinspektør - købe – hus – flytte – være – betjent - blive – blive - arbejde 

– chef - kollega 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

 
1. Området omkring Østersøen har været et økonomisk centralt område i Nordeuropa i mange tusind 
år 
 
2. I dag kommer omkring en fjerdedel af Sverige og Danmarks samlede bruttonationalprodukt (BNP) 
fra Øresundsregionen 
 
3. Sydsverige har engang været dansk 
 
4. Der bor flest mennesker på den svenske side af Øresund 
 
5. I alt har København og Malmø godt 2½ million indbyggere 
 
6. Omkring 18.000 mennesker pendler hver dag over Øresundsbroen 
 
7. Langt de fleste af dem har job i Sverige og bolig i Danmark 
 
8. Det er typisk ældre mennesker, der flytter over på den svenske side af Øresund 
 
9. Den største indvandrergruppe i Malmø er danskerne 
 
10. Det er en økonomisk fordel for mange at bo i Danmark og arbejde i Sverige 
 
11. Det er billigere at bo i Danmark end i Sverige 
 
12. Arbejdsugen i Danmark er kortere end i Sverige 
 
13. ”Øresundsuniversitetet” består af svenske og danske universiteter i området 
 
14. Der er omkring100.000 studerende i Øresundsregionen 

15. Øresundsbroen er ca. 12 km lang, 

16. – og den har to etager 

17. Man kan ikke gå eller cykle over Øresundsbroen 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

1. Danskerne arbejder generelt længere og længere væk fra, hvor de bor 

2. Danskerne kører flere kilometer om året med kollektiv transport end i bil 

3. De fleste danske familier har bil, 

4. – men antallet af biler i Danmark er holdt op med at stige  

5. Når man køber en ny bil, er over halvdelen af prisen skat til staten 

6. De fleste biler i Danmark er nye 

7. Omkring ½ million danskere kører med kollektiv transport hver dag, 

8. – men der er færre og færre, der bruger metroen i København 

9. Danmarks travleste station er Københavns Hovedbanegård 

10. Danskerne cykler flere kilometer pr. person pr. dag end andre europæere 

11. - og i Købehavn er der flere, der cykler til arbejde, end der kører i bil 

12. Der kører næsten 3.000 cyklister gennem Nørrebrogade hver dag, 

13. – men der bliver stjålet omkring 40.000 cykler om året alene i København 

14. De fleste danskere bruger cykelhjelm, når de cykler 

15. Trafiksikkerheden i Danmark er den dårligste i Europa, 

16. - og der er flere, der dør i trafikken her i landet end i f. eks. Norge og Sverige 

17. – men der er færre og færre, der dør i trafikken i Danmark  

18. De fleste alvorlige trafikulykker sker i byerne 

19. Mere end halvdelen af danskerne er plaget af trafikstøj i deres hjem 

20. En fjerdedel af CO2-forureningen i Danmark stammer fra trafik 
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4. ØVELSE 
 

   
 
I tomme felter med * indsættes et possessivt pronomen, dvs. min/mit/mine / din/dit/dine / Deres / 
hans/ hendes / sin/sit/sine / vores / jeres / deres; i de øvrige tomme felter indsættes et personligt 
pronomen i oblik form, dvs. mig / dig / Dem / ham / hende / os / jer / dem  
   

Kaspers mor, Susanne, kommer til møde med privatdetektiven Martin Berg fra detektivbureauet S.E. 
 
A1: Goddag!  

B1: Goddag – og værsgo og sid ned … Nå, der var ikke nogen problemer med at parkere i 

 gården, vel? 

A2: Nej, tak for hjælpen ... 

B2: Vi skulle tale om 1)*_______________ søn… Har et billede af 2)_______________ med? 

A3: Ja, jeg har det her … Det ligner 3)_______________ stadigvæk, selvom det ikke er helt nyt. Han 

 har bare fået længere hår, og så er han blevet lidt tyndere … 

B3: Hm. Han ser jo vældig sympatisk ud, men kan jeg få 4)_______________ til at fortælle lidt mere 

 om 5)_______________ … jeg mener: hvordan ville De beskrive 6)_______________ som 

 menneske? 

A4: Jamen, han er i virkeligheden en sød og rar dreng … han er måske ikke særlig … målrettet – 

 7)*_______________ søster siger, at han er ”flippet”, men jeg synes ikke, man kan sige, at 

 han er upålidelig … han plejer altid at sende 8)_______________ en mail – eller ringe – 

 når vi ikke har set hinanden et stykke tid … det er så mærkeligt, at vi ikke hører fra 

 9)_______________ … 

B4: Der er lige et par ting, jeg må være helt klar over: Hvornår helt præcis rejste han, og 

 hvornår har De sidst hørt fra 10)_______________? 
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A5: Han fløj til London d. 10. oktober, og jeg fik en mail fra 11)_______________ d. 15. oktober. Og 

 det er sidste gang, vi har hørt fra 12)_______________ – der stod, at han sad og skrev mailen på 

 en internetcafe i London … 

B5: Og hvad stod der mere i den? 

A6: Der stod bare, at han nu var i London, og at han boede hos nogle musikervenner, han 

 kender fra et spillested i København. Men vi kender 13)_______________ ikke, vi ved ikke 

 engang, hvad de hedder  

B6: Men spillestedet i København? Eller gruppens navn - kender De måske gruppens navn? 

A7: Jeg tror, at der er flere forskellige grupper, men 14)*_______________ datter ved måske noget 

 mere – jeg kan 15)_______________ om at ringe 16)_______________ …? 

B7: Ja, det ville nok være en god idé. Altså … det, vi kan gøre, er, at vi prøver at finde ud 

 af, hvem 17)*_______________ søn – øh, hvem Kasper har haft kontakt med i London, og om 

 han har forladt London igen. Og hvis han har, så hvor han er rejst hen derefter 

A8: Ja, det lyder fornuftigt 

B8: Vi sætter en mand på sagen. Og så er der omkostningerne: Det kommer nok til at koste 

 en del, så jeg bliver nødt til at spørge 18)_______________, hvor langt De har tænkt 

 19)_______________, at vi skal gå …? 

A9: Så langt det er nødvendigt. Vi skal nok betale, hvad det koster, selvom det bliver dyrt 

 … det vigtigste er, at vi får Kasper igen 

B9: Fint! Jeg spørger, fordi det kan blive nødvendigt at sende en mand til London, hvis vi 

 skal finde frem til nogen af 20)_______________, Kasper har været i kontakt med. Men det kan 

 vi altså godt gøre, kan jeg forstå på 21)_______________? 

A10: Ja – hvis De mener, at det kan føre til noget, så skal De selvfølgelig gøre det … 

B10: Ok – men hvis De vil bede 22)*_______________ datter om at ringe til 23)_______________ så 

 hurtigt som muligt, så går vi i gang med det samme derefter, og så holder vi os i kontakt med 

 24)_______________ pr mail eller telefon – også om udgifterne  

A11: Tak. Sig 25)_______________ helt ærligt: tror De, der kommer noget ud af det? 

B11: Det kan jeg selvfølgelig ikke garantere. Men De kan være helt sikker på, at vi finder ud 

 af noget, og forhåbentlig finder vi også Kasper! 
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7. ØVELSE 
 
 

   
 
 
Infinitivs- og imperativsform af alle de verber i dialogen, der er markeret med fed skrift, skrives på 
en liste: 
 
 
Kaspers mor, Susanne kommer til møde med privatdetektiven Martin Berg fra detektivbureauet S.E. 
 
A1: Goddag!  

B1: Goddag – og værsgo og sid ned … Nå, der var ikke nogen problemer med at parkere i 

 gården, vel? 

A2: Nej, tak for hjælpen ... 

B2: Vi skulle tale om Deres søn… Har De et billede af ham med? 

A3: Ja, jeg har det her … Det ligner ham stadigvæk, selvom det ikke er helt nyt. Han har bare fået 

 længere hår, og så er han blevet lidt tyndere … 

B3: Hm hm. Han ser jo vældig sympatisk ud, men kan jeg få Dem til at fortælle lidt mere 

 om ham … jeg mener: hvordan ville De beskrive ham som menneske? 

A4: Jamen, han er i virkeligheden en sød og rar dreng … han er måske ikke særlig … målrettet – 

 hans søster siger, at han er ”flippet” – men synes ikke, man kan sige, at han er upålidelig … han 

 plejer altid at sende mig en mail – eller ringe – når vi ikke har set hinanden et stykke tid … det er 

 så mærkeligt, at vi ikke hører fra ham … 

B4: Der er lige et par ting, jeg må være helt klar over: Hvornår helt præcis rejste han, og 

 hvornår har De sidst hørt fra ham? 
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A5: Han fløj til London d. 10. oktober, og jeg fik en mail fra ham d. 15. oktober. Og det er 

 sidste gang, vi har hørt fra ham – der stod, at han sad og skrev mailen på en internetcafe 

 i London … 

B5: Og hvad stod der i den? 

A6: Der stod bare, at han nu var i London, og at han boede hos nogle musikervenner, han 

 kender fra et spillested i København. Men vi kender dem ikke, vi ved ikke engang, hvad 

 de hedder  

B6: Men spillestedet i København? Eller gruppens navn - kender De måske gruppens navn? 

A7: Jeg tror, at der er flere forskellige grupper, men min datter ved måske noget mere – jeg 

 kan bede hende om at ringe til Dem …? 

B7: Ja, det ville nok være en god idé. Altså … det, vi kan gøre, er, at vi prøver at finde ud 

 af, hvem Deres søn – øh, hvem Kasper har haft kontakt med i London, og om han har 

 forladt London igen. Og hvis han har, så hvor han er rejst hen derefter 

A8: Ja, det lyder fornuftigt 

B8: Vi sætter en mand på sagen. Og så er der omkostningerne: Det kommer nok til at koste 

 en del, så jeg bliver nødt til at spørge Dem, hvor langt De har tænkt Dem, at vi skal gå 

 ...? 

A9: Så langt det er nødvendigt. Vi skal nok betale, hvad det koster, selvom det bliver dyrt 

 … det vigtigste er, at vi får Kasper igen 

B9: Fint! Jeg spørger, fordi det kan blive nødvendigt at sende en mand til London, hvis vi 

 skal finde frem til nogen af dem, Kasper har været i kontakt med. Men det kan vi altså 

 godt gøre, kan jeg forstå på Dem? 

A10: Ja – hvis De mener, at det kan føre til noget, så skal De selvfølgelig gøre det … 

B10: Ok – men hvis De vil bede Deres datter om at ringe til mig så hurtigt som muligt, så vil 

 vi gå i gang med det samme derefter, og så holder vi os i kontakt med Dem pr mail eller 

 telefon – også om udgifterne  

A11: Tak. Sig mig helt ærligt: tror De, der kommer noget ud af det? 

B11: Det kan jeg selvfølgelig ikke garantere. Men De kan være helt sikker på, at vi finder ud 

 af noget, og forhåbentlig finder vi også Kasper! 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 
”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 
 
 

1. De fleste detektivbureauer i Danmark er store firmaer med mange ansatte 
 
2. Man skal have officiel autorisation for at arbejde som privatdetektiv  
 
3. Man kan ikke få en uddannelse som privatdetektiv her i landet 
 
4. Privatdetektivbureauerne må ikke konkurrere med politiet, 
 
5. – og de må ikke arbejde med narkotikasager, 
 
6. – men de må gerne arbejde med sager om menneskesmugling, 
 
7. – og de arbejder tit med sager om handel med prostituerede kvinder 
 
8. Privatdetektiver må gerne aflytte private hjem, 
 
9.  – men de må ikke bruge våben  
 
10. De fleste af privatbureauernes sager er privatsager 
 
11. Privatsager er bl.a. utroskabssager 
 
12. Sager fra erhvervslivet handler f.eks. om datasikkerhed eller om forsikringssvindel 
 
13. En sag for et privatdetektivbureau starter typisk med, at en privatdetektiv fra bureauet besøger kunden 
 
14. Senere holder man sig i løbende kontakt med kunden - både skriftligt og mundtlig 
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KAP.3  LYTTEHJEMMEARBEJDE 
 
 
A : Må jeg godt spørge dig om noget ? 

B : Ja, værsgo 

A : Hvordan siger man : hang on på dansk ? 

B : Det hedder : vent lidt eller lige et øjeblik 

A : OK, tusind tak – jeg kunne ikke finde det i min ordbog 

B : Det var så lidt 

A : Men jeg har et spørgsmål til 

B : Ja ? 

A : Hedder det :en eller et hjemmearbejde ? 

B : Et – sig mig, hvad laver du ? 

A : Jeg laver hjemmearbejde til dansk 

B : Hm hm 

A : Prøv lige og hør her : hvad er det for to ord, der mangler, når jeg siger : er det . . et eller to ord ? 

      og : er det . . . c eller k ? 

B : Øh – først : i og så : med 

A : Er du sikker på det ? 

B : Ja, helt sikker 

A : Jeg tror, det er omvendt : først med og så : i 

B : Jamen, det er forkert 

A : Tror du det ? 

B : Ja  -   hvorfor slår du det ikke op i en ordbog ? 

A : Jeg kan ikke finde det 

B : Må jeg lige se . . . det står her . i et ord og med c eller k 

A : OK – tak for hjælpen 
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KAP.4  LYTTEHJEMMEARBEJDE 
 
 
A : Hej 

B : Hej hej 

A : Du var ikke til dansk i dag 

B : Nej, jeg sov for længe i morges 

A : Nu igen ! tz tz tz  -  hvad er det, du spiser ? 

B : Sild 

A : Sild ! Og du drikker cola til !!! 

B : Ja, hvorfor ikke ? 

A : Puha ! 

B : Kan du ikke lide sild ? 

A : Jo, men jeg drikker ikke cola til 

B : Hvad er det, du spiser ? 

A : Det er dagens ret : lammekød med stegte kartofler og oliven 

B : Smager det godt ? 

A : Ja, jeg elsker lam   -  men du kan ikke lide det, kan jeg høre 

B : Det ved jeg ikke  -  jeg har aldrig smagt det 

A : Er det rigtigt ! Vil du så ikke smage ? 

B : Nej, ellers tak  -  øh, må jeg spørge dig om noget helt andet ? 

A : Ja, selvfølgelig 

B : Vil du med på cafe med Simon og mig i morgen eftermiddag ? 

A : Med Simon ?!?  Nej tak ! 

B : Hvorfor ikke ? 

A : Jeg kan ikke fordrage Simon, det ved du godt 

B : Hvorfor ikke ? 

A : Jeg synes, han er dum og irriterende 

B : Han kan godt lide dig 

A . Ja tak, det ved jeg godt 

B : Nå, men vi ses til dansk i morgen, ikke 

A : Jo, selvfølgelig 
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KAP.11  LYTTEHJEMMEARBEJDE 
 
 
A : Jeg skal arbejde over i næste uge 

B : Nu igen !  Hele ugen ? 

A : Nej, tre eller fire dage 

B : Hvorfor finder du ikke et andet job ? 

A : Ja, hvorfor ikke ?  Fordi det er et meget godt job, jeg har 

B : Hvordan godt ? Du arbejder altid over, du kan ikke lide din chef, og lønnen er heller ikke  

      fantastisk  -  så : hvad er det, der er godt ? 

A : Jeg har f.eks. nogle gode kolleger 

B : Har du det ? 

A : Ja, det synes jeg  -  og det er lige i nærheden af, hvor jeg bor, så jeg kan gå til arbejde 

B . Ja, det er en fordel, det er klart  -  men så er det også slut med det gode, er det ikke ? 

A . Nej : jeg kan faktisk godt lide mit arbejde, det er både spændende og afvekslende 

B : Du har ikke engang dit eget kontor 

A : Nej, men jeg kan godt lide at dele kontor med Anni  -  vi arbejder godt sammen 

B : OK, men ham du arbejdede sammen med før  -  ham var du ikke særlig glad for 

A : Nej, det er rigtigt 

B : Og I har heller ikke nogen kantine 

A : Nej, men det er heldigvis et kvarter, hvor der er masser af gode fast-food forretninger, så det er 

      ikke noget problem med frokosten 

B : Åh, det ved jeg ikke : er det ikke dyrt at købe frokost på den måde hver dag ? 

A : Nej, det er OK, synes jeg 

B : Du møder også meget tidligt om morgenen 

A : Ja, men jeg kan godt lide at stå tidligt op 

B : Hm  -  det lyder ikke, som om du har tænkt på at finde noget andet 

A : Nej, det har jeg heller ikke  -  ikke lige nu, i hvert fald 

B . Hvor længe har du været der ? 

A : Fire et halvt år 
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KAP.14  LYTTEHJEMMEARBEJDE 

 

A : Skal du ud at rejse i påskeferien ? 

B : Ja, jeg skal til Paris  -  med toget. Jeg skal ned og besøge Pascal, du ved 

A : Ja, men hvorfor med toget ? Tager det ikke flere dage ? 

B : Nej, det tager omkring 14 timer  -  jeg  synes, det kunne være sjovt at prøve at rejse langsomt 

A : OK, men er det ikke også enormt dyrt ? 

B : Jo, det er meget billigere at flyve, det er rigtigt  -  men jeg vil spørge dig, om du ikke har læst en 

     god roman for nylig  -  jeg vil gerne have noget med at læse i toget 

A : Ja . . . joh, det er ikke så længe siden, jeg har læst en god norsk roman, den må du godt låne 

      hvis du er interesseret 

B : Ja  -  hvem har skrevet den ? 

A : Det er en norsk forfatter, det hedder Per Petterson, jeg ved ikke, om du har hørt om ham 

B : Nej, det tror jeg ikke  -  hvad handler den om ? 

A : Ja, altså . . . den handler om en ældre mand, der husker tilbage til den sommer, hvor han blev  

      15, og hvor hans far forsvandt, og hvor der også skete flere andre ting, han ikke har lyst til at  

      tænke på  

B : OK . . . og du synes, den er god ? 

A : Ja, jeg synes, den er enormt godt skrevet  -  man kan ikke holde op med at læse, så den passer  

      godt til din togtur, tror jeg. Jeg har også læst to andre bøger af ham, de er også gode 

B : Nå ! Jeg vil gerne låne den så 

A : Ja   -  nu må jeg lige fortælle dig, at jeg har købt den på norsk 

B : På norsk !! Kan jeg læse det ? 

A : Ja ja, det er ikke noget problem. Jeg tager den med til dig i morgen 

B : Godt  -  tak skal du have 
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KAP.18  LYTTEHJEMMEARBEJDE 
 
 
A : Hvor er det nu, du bor henne ? 

B : Jeg bor i Lyngby 

A : I en lejlighed ? 

B : Nej, på et kollegieværelse 

A : Nå ! Er du glad for det ? 

B : Det er OK  -   værelset er ikke så stort, men det er heller ikke så dyrt 

A : Hvor stort er det ? 

B : Det er et meget normalt kollegieværelse  -   jeg ved ikke præcis, hvor stort det er . . . 

      omkring 12 kvadratmeter måske 

A : Har du boet der længe ? 

B : I otte måneder  -  bor du også på kollegium ? 

A : Nej, jeg bor på et privat værelse  -  på Nørrebro 

B : Er du glad for det ? 

A : Nej, jeg vil gerne flytte 

B : Hvorfor det ? 

A : Jeg synes, det er for dyrt og for dårligt 

B : Hvordan dårligt ? 

A : Det er et meget lille og mørkt værelse, og der er også meget støj fra gaden  -  og så er det også et 

      trist kvarter 

B : Hvor er det henne på Nørrebro ? 

A : I Bregnerødgade 

B : Hm . . . det ved jeg ikke, hvor er 

A : Det er en sidegade til Nørrebrogade, ikke så langt fra Nørrebro Station 

B : Nå OK 

A : Jeg kan heller ikke lide hende, der har lejligheden : det er en gammel dame, og hun er altid 

      hjemme, og hun blander sig for meget 

B : Hvorfor flytter du så ikke ? 

A : Jeg har kun boet der i to måneder, men jeg prøver også at finde noget bedre, men det må ikke  

       være for dyrt 

B : Hvorfor prøver du ikke at få et kollegieværelse  -  det er ikke så svært. Jeg fik mit efter tre 
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      måneder på venteliste 

A : Jeg kunne godt tænke mig at bo på det nye runde kollegium på Amager, hvis leg skulle bo 

      på kollegium 

B : Ja, der er der mange, der gerne vil bo, men det er enormt dyrt at bo der, det ved du godt, ikke ? 

A : Jo, det har jeg hørt 
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KAP.2  LYTTEHJEMMEOPGAVE 
 
 
A : Hej . . . hvad er det nu, du hedder ? 

B : Alessandro 

A : Er du italiener ? 

B : Ja – hvor kommer du fra ? 

A : Jeg er russer  

B : OK – du hedder Olga, ikke ? 

A : Nej, jeg hedder Anna – Olga, det er hende, der sidder ved siden af mig 

B : Nåh – hun er også russer, ikke ? 

A : Nej, hun kommer fra Ukraine 

B : Hm hm 

A : Kender du ikke de andre i klassen ? 

B : Nej, jeg kender slet ikke nogen – jeg har ikke gået her før 

A : Hvor har du så lært dansk henne ? 

B : Jeg har gået på en skole i Roskilde 

A : Nå . . . bor du i Roskilde ? 

B : Nej, jeg er flyttet til København – nu bor jeg på Østerbro . . hvad med dig, kender du nogen i 

      klassen ? 

A : Ja, jeg kender de fleste fra sidste klasse  

B : Så kender du også læreren ? 

A : Ja, vi havde ham også i sidste klasse 

B : Hvordan er han ? 

A : Jeg synes, han er en god lærer 

B : Hvad er det, han hedder ? 

A : Kristian 

B : Nåh ja . . . . var det også en god klasse, din sidste klasse ? 

A : Ja, det var en sjov klasse, og vi lærte en masse, men vi var alt for mange, synes jeg 
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B : Hvor mange var I ? 

A : Vi var 19, så jeg er glad for, vi kun er 12 i den her klasse 

B :  Vi var 15 i min klasse i Roskilde, men jeg var ikke så glad for at gå der, jeg synes, det gik alt  

       for langsomt 

A : Hvor tit gik du til dansk i Roskilde ? 

B : To gange om ugen, ligesom nu – men vi havde ikke så meget hjemmearbejde 

A : Nå – her har vi altid meget hjemmearbejde, somme tider har vi for meget, synes jeg 

B : Nej, jeg synes, det er godt 
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KAP.10  LYTTEHJEMMEOPGAVE 
 
A : Hej !  Så er det mandag igen ! 

B : Ja, desværre ! 

A : Nå, så havde du en god weekend – eller hvad ? 

B : Ja, den var  rigtig god, synes jeg : jeg havde tre gode venner til middag i lørdags, og i fre- 

     dags var jeg hjemme hos en af mine gamle studiekammerater, det var også meget hyggeligt, 

     men jeg har drukket for meget og sovet for lidt 

A : Nå, så skal du tidligt i seng i aften 

B : Ja, helt sikkert !  . . . hvordan gik din weekend ?  I var selvfølgelig i sommerhus, ikke ? 

A : Nej, det var jo dårligt vejr, så vi var hjemme hele weekenden og – ja, det var faktisk en død- 

      kedelig weekend 

B : Nå, så I gjorde rent og sådan noget ? 

A : Ja, lige præcis : og i fredags købte vi ind ,  og i lørdags var vi til sport med børnene  

B : Hvad er det for noget sport, de dyrker ? 

A : Markus spiller fodbold, og Emma går til gymnastik – nå, ja – og lørdag eftermiddag lavede vi  

      mad til hele næste uge, og om aftenen så vi fjernsyn – og i går sov vi længe, og om efter- 

      middagen gjorde vi rent, og så spillede vi computerspil om aftenen – det lyder kedeligt, ikke ? 

 B : Næ, det synes jeg nu ikke 

A : Gør du aldrig rent i weekenden ? 

B : Nej, jeg har en dame, der kommer og gør rent hos mig tre timer hver torsdag formiddag 

A : Nå ! Er det ikke dyrt ? 

B : Jo, men tid er også penge, ikke ? 

A : Jo, det er selvfølgelig rigtigt  -  jeg er faktisk også dødtræt af at gøre rent hver weekend, måske  

      skulle vi også se og få en rengøringshjælp 

B : God ide ! 

A : Tror du, din rengøringsdame vil have mere arbejde ? 

B : Det ved jeg faktisk ikke, men du kan jo prøve at spørge hende – jeg har hendes telefonnummer  

      her,  vil du have det ? 

A : Ja tak -  hvad får hun i timen  - må jeg godt spørge om det ? 

B : Ja, selvfølgelig :  100 kr. – sort ! 
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KAP.11  LYTTEHJEMMEOPGAVE 
 
 
A : Nå, jeg skal arbejde over, så jeg kan ikke komme næste gang, desværre 

B : OK – du arbejder tit over, ikke ? 

A : Jo, vi har alt for meget at lave 

B : Hvad siger din kæreste til det ? 

A : Hun siger, jeg skal finde et andet job 

B :  Nå !! . . . men det vil du da ikke, vel ? Du er da ellers glad for dit job, er du ikke ? 

A : Jo, meget : det er meget selvstændigt, og det er aldrig kedeligt, men det er også stressende –  

      men på en god måde, synes jeg . . er det ikke også sådan med dit job ? 

B : Stressende ? Jo, men ikke på nogen god måde, bare stressende – jeg er efterhånden dødtræt af 

      det, så jeg leder faktisk efter et andet job 

A : Nå, er det så galt ? 

B : Ja – jeg er heller ikke så glad for min chef, han blander sig i alt, hvad vi laver, det er enormt  

      irriterende 

A : Jeg har heldigvis en rigtig god chef, synes jeg – hun er en virkelig dygtig leder 

B : Hvor længe har du arbejdet der ? 

A : I tre år – hvor længe har du haft dit job ? 

B : Næsten et halvt år . . . og det er alt for længe, når man får en halvdårlig løn,  og der ikke er  

      nogen kantine  . .hvad får du om måneden, det må jeg godt spørge om, ikke ? 

A : Jeg får en rigtig god løn, det er også derfor, jeg siger ja til at arbejde over så tit 

B : Har I en kantine ? 

A : Nej, vi er jo ikke så mange, så det er for dyrt at have en kantine 

B : Hvor mange er I ? 

A : Vi er 12 . . nej, 13 

B : Nå, vi er kun 8 . . . jeg kan godt lide de fleste af mine kolleger, det er chefen, der er et problem 
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A : Du må se at finde et andet job 

B : Ja, jeg leder også . . . hvordan har du fået dit ? 

A : Jeg så annoncen på internettet,  og så var jeg til jobsamtale, og så fik jeg det 

B : Er der slet ikke noget dårligt ved dit job, bortset fra det med arbejdstiden ? 

A : Næ . . . jo, det er lidt langt fra, hvor jeg bor, så jeg kan f.eks. ikke cykle til arbejde 

B : Hvor er det henne ? 

A : Det er i nærheden af Hillerød 

B : Så kører du i bil til arbejde ? 

A : Ja, hvad med dig ? 

B : Jeg cykler. Jeg arbejder i Valby 
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KAP.16  LYTTEHJEMMEOPGAVE 
 
 
A : Så du X-Faktor i går aftes ? 

B : Næ – jeg ser næsten aldrig fjernsyn 

A : Nå ! hvorfor ikke ? 

B : Jeg har ikke noget fjernsyn 

A : Er det fordi du ikke vil have fjernsyn  -  eller hvad ? 

B : Ja, jeg synes, det er lidt spild af tid at se fjernsyn 

A : OK – men er der aldrig noget, du gerne vil se ? 

B : Næ, for jeg kigger aldrig i fjernsynsprogrammerne, så normalt ved jeg jo ikke, hvad der er, men  

      hvis der er noget, jeg meget gerne vil se, så ser jeg det på computeren 

A : Nå OK. . . hører du så tit radio ?  

B : Nej, ikke særlig meget : jeg hører radioavis og somme tider jazz og klassisk musik – ikke  

     andet 

A : Hm hm . . .men hvad laver du så, når du har fri ? 

B : Hvad jeg laver ? Jeg laver da så meget forskelligt : f.eks. læser jeg meget, og jeg går også tit i  

      biografen 

A : Hvor tit er tit ? 

B : Det er . . mindst en gang om ugen 

A : Nå, så tit ! 

B : Ja  -   du går måske aldrig i biografen ? 

A : Jo, men ikke hver uge – måske 3-4 gange om året . . . jeg ser mest film derhjemme, det er  

      billigere 

B : Ja, det er det selvfølgelig, men billedkvaliteten er da meget bedre i biografen 

A : Ja, men du hører jo også musik i radioen, der er lydkvaliteten jo heller ikke optimal 

B : Nej, det er klart, så derfor går jeg også tit til koncert 

A : Er det også en gang om ugen ? 
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B : Nej, men måske en gang om måneden – går du aldrig til koncert  ? 

A : Nej, ikke mere : da jeg var ung, plejede jeg at gå til koncert flere gange om måneden, men nu    

      hører jeg mest musik derhjemme 

B : Så har du selvfølgelig en masse CDer ? 

A : Ja, jeg har rigtig mange, men nu henter jeg mest musik fra nettet, det er billigere 

B : Hvad for noget musik hører du ? 

A : Altså . . . jeg elsker rock fra 70erne og 80erne, men min kæreste kan bedst lide popmusik, så det 

      hører vi også en masse af – vi hører faktisk alt muligt musik, men aldrig jazz og klassisk ! 

B : Nå, det kan I ikke lide ? 

A : Nej, slet ikke  ! 
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KAP.18  LYTTEHJEMMEOPGAVE 
 
 
 
A : Skal du også hjem nu ? 

B : Ja – hvorfor det ? 

A : Skal vi følges ? 

B : Åh . . det ved du ikke : vi bor ikke på Vesterbro mere, vi er flyttet ! 

A : Nå ! Nej, det vidste jeg ikke ! Hvornår ? 

B : Sidste weekend  

A : OK ! Hvor er I flyttet hen ? 

B : Til Frederiksberg . . . . vi har fået min farmors lejlighed, hun døde i februar 

A : Nå ! Kan man det ? 

B : Nej, normalt ikke – men vi kunne altså . . . det er en lang historie 

A : OK . . .  

B : Hvordan fik du din lejlighed ? 

A : Jeg stod på venteliste i fem år 

B : Hvad er det nu for en gade, du bor i ? 

A : Arkonagade . . .  nå men, fortæl mig lige lidt om jeres nye lejlighed  - hvor stor er den ? 

B : Der er fire værelser – jeg tror, der er omkring 120 kvadratmeter 

A : Nå ! Det er da meget – jeg har kun 60 kvadratmeter 

B : Vi er også to, ikke       

A : Jo, det er selvfølgelig rigtigt . . . . hvor er det henne på Frederiksberg ? 

B : På Mynstersvej – det er en rigtig god lejlighed i et ældre hus. . min farmor boede i lejligheden i 

      næsten 50 år, så vi skal have nyt køkken og nyt badeværelse, og lige nu er vi i gang med at male 

A : Nyt køkken og nyt badeværelse ! Det bliver da enormt dyrt ! – mit badeværelse kostede 50.000  

 

 

 

 

 

 

B : Ja – men vi skal låne pengene af Jakobs forældre, de har masser af penge 

A : Nå, så penge er ikke noget problem 
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B : Nej, Jakobs forældre er meget flinke  -  vi er enormt glade for lejligheden,  det er så svært at få    

      noget, man kan betale 

A : Hvad koster den om måneden ? 

B : Vi giver 5000 – med varme 

A : Ja, det er billigt – jeg giver 4000 uden varme for min lille lejlighed 

B : Men du er glad for den, ikke ? 

A : Joh . . . den ligger jo centralt, men det er et kedeligt kvarter, synes jeg  : der er meget støj fra  

      gaden, og der er ikke nogen grønne områder i nærheden – hvordan er kvarteret omkring Myn- 

      stersvej ? 

B : Det er en meget stille gade, men det er lige i nærheden af Gl. Kongevej, og der er masser af  

      gode forretninger og cafeer, og det er ikke så langt fra Frederiksberg Have – jeg kan rigtig godt  

      lide kvarteret 
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KAP.22  LYTTEHJEMMEOPGAVE 

 
 
A : Vil du ikke med op i min søsters sommerhus i Sverige  i morgen ? Peter og mig skal derop i 

       weekenden  -   du er meget velkommen til at komme med, hvis du ikke skal noget andet 

B :  Jo tak, det lyder da rigtig godt  -  hvor er det henne i Sverige ? 

A :  Det er omkring 200 km nordøst for Helsingborg – nu kan jeg ikke lige huske, hvad stedet  

       hedder – det er første gang, vi skal derop 

B :  Nå, du har aldrig været der før  

A :  Nej, min søster og svoger købte huset sidste efterår, og de har kun været der et par gange selv 

B :  Nå, så ved du ikke, hvordan det ser ud ? 

A :  Jo, jeg ved, at det er et typisk, rødt, svensk træhus 

B :  Hvor stort er det ? 

A :  Det er ikke særlig stort, men det er stort nok til 3-4 personer 

B :  Hvordan kommer I derop ? Med toget ? 

A :  Nej, der er ikke nogen station i nærheden – vi låner min fars bil 

B :  Nå, så kan jeg måske køre med ? 

A :   Ja, selvfølgelig 

B : Ved du, hvor lang tid, det tager at komme derop ? 

A :  Nej, ikke præcis, men jeg skal snakke med min søster i aften, så spørger jeg også, hvad vej vi 

       skal køre 

B :  Hvor kan man købe ind sådan et sted ? 

A :  Der skulle være en lille by i nærheden, men jeg kan ikke huske,  

        hvad den hedder, den er meget lille, men der skulle være et supermarked – jeg snakker med  

        min søster i aften, og så ringer jeg til dig bagefter, så vi kan aftale, hvad tid vi skal hente dig – 

        jeg kan også godt maile 

B :  Nej, du må gerne ringe – jeg kommer hjem fra arbejde omkring klokken seks, og så er jeg  

       hjemme resten af aftenen 

A :  Godt – vi snakkes ved – hej så længe 

B :   Hej hej 



 

 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII      ANDET  MATERIALE  TIL  KOPIERING : KASPERTEKST            

 



 

 87

KASPERS HISTORIE 
 
 
 
Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende 

besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage. En 

kvinde rejser på ferie med sin mand, men forsvinder fra hotellet og bliver aldrig fundet. 

Men det hører til undtagelserne : de fleste mennesker, der forsvinder på denne måde bliver fundet 

igen. 

Hvorfor forsvinder folk ?  

Kun meget få af de forsvundne danskere er blevet ofre for noget krimi- 

nelt : mord eller bortførelse, lidt flere har begået selvmord eller har været ude for dødelige ulykker 

(typisk drukning), men de fleste forsvinder, fordi de gerne vil forsvinde : de vil cutte forbindelsen til 

fortiden for at begynde et nyt liv et andet sted. 

 

Et af de mennesker, der på denne måde ville ”viske tavlen ren” var Kasper Vanggård, der forsvandt 

fra sin familie i oktober 20**, angiveligt på en rejse til Indien, hvor han ville besøge sin far, som 

han ikke havde haft kontakt med, siden han var omkring tre år. Familien har ikke set ham siden. 

Her er hans historie : 

I sommeren 20** traf Kasper sit livs formentlig vigtigste beslutning : han besluttede, at han ville 

forsvinde. Han var lige blevet 30, og hans liv var noget rod og havde været det, siden han blev født. 

Hans mor mødte hans far, mens hun var tandlægestuderende. De flyttede ikke sammen, da hun blev 

gravid, men hun valgte alligevel at få barnet, fordi hun vidste, at hendes forældre ville hjælpe 

hende. Allerede før Kasper blev født, afbrød hun forbindelsen til Kaspers far, der kun så sin søn 

nogle få gange, sidste gang da Kasper var tre år. 

Kasper boede hos sine bedsteforældre, til hans mor blev færdig som tandlæge og fik arbejde. Så 

flyttede mor og søn sammen, først i en lille lejlighed, så i en lidt større. Da Kasper var tre år, mødte 

hans mor advokaten Ulrik Vanggård, og da Kasper var fem, blev de gift og fik et barn : Katrine. 

 

Kasper var et barn med mange problemer, han havde konflikter med sin stedfar lige fra starten, og 

da han blev 16 og skulle begynde i gymnasiet, flyttede han på kostskole på Midtsjælland. 

Det gik dårligt i skolen, han var mere interesseret i piger og rockmusik end i sit skolearbejde. Han 

var begyndt at spille trommer, først i et lokalt band, senere lidt mere professionelt på forskellige 
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spillesteder i København og det endte med, at han forsvandt fra skolen som 18-årig, lige før 

studentereksamen. 

I de næste mange år levede han af at spille, men han tjente ikke særlig meget og lånte tit penge af 

sin mor. Han drak for meget, og i perioder havde han også andre typer misbrug, og han boede hos 

forskellige kærester, venner og bekendte. 

Et kort stykke tid gik det bedre :  han begyndte at spille i et populært band og flyttede sammen med  

sin søsters veninde Maria. Men så mistede han sin plads i bandet og faldt tilbage til sit gamle 

misbrug, og Maria smed ham ud. Et par måneder sov han hos sin søster, men så købte hans mor en 

lejlighed på Vesterbro til ham, og her boede han, indtil han traf beslutningen om at forsvinde og 

solgte lejligheden for at få penge. 

 

Den sommer, hvor Kasper blev 30, var det usædvanlig godt vejr både i april og maj, og Kasper 

boede mere udenfor på kvarterets cafeer end i sin lejlighed, hvor han havde lånt det ene værelse til 

to franske musikerbekendte. Han havde ikke haft nogen job i et stykke tid, han var begyndt at tage 

heroin igen og havde derfor ingen penge, men måtte konstant låne af sin mor. Hun gav ham som 

regel pengene uden at spørge, og han hadede hende for det. Lige for tiden hadede han også sin 

artige søster, der modsat moren spurgte for meget og opførte sig, som om hun vidste alt om ham, og 

han hadede de to irriterende franskmænd, der havde okkuperet hans lejlighed i tre uger nu – uden at 

fortælle ham, hvornår de ville rejse igen. 

 

En dag, da han sidder på en af sine stamcafeer på det lille torv ikke så langt fra, hvor han bor, er der 

en lang, tynd fyr, der siger ”hej” og ”er det ikke Kasper” og sætter sig ved siden af ham. Det er en 

gammel skolekammerat fra kostskolen. Kasper har ikke set ham, siden den aften han pakkede sin 

kuffert og forlod skolen uden at sige farvel til nogen.  

De snakker om alt muligt. Skolekammeraten spørger blandt andet om Kaspers far. Dengang Kasper 

gik på kostskolen,  fortalte han sine skolekammerater, at hans far var en amerikansk rockmusiker, 

det lød bedre end : far ukendt. Nu siger han, at han ikke har haft forbindelse med sin far i flere år, 

men at han tænker på at kontakte ham. 

 

Da han nogle dage senere skændes med sin mor, fordi hun – for en gangs skyld – vil vide, hvad han 

skal bruge de penge til, som han vil låne, husker han pludselig på sin historie om den amerikanske 

far og beslutter sig til at bruge den : han er ikke det fjerneste interesseret i sin ukendte far, men han 
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vil væk fra familien, væk fra Danmark, væk fra irriterende ex-kærester og nysgerrige bekendte, væk 

fra det hele. 

For at familien ikke skal spore ham, finder han på historien om faren, hans rigtige far, som moren 

ikke vil tale om, men som han nu siger, han vil finde og – om muligt -  besøge. Han finder frem til 

en af morens ungdomsbekendte, der har kendt hans far længere end moren og ved, at han bor i 

Indien, han har boet i Goa i omkring 25 år og er vistnok kunstmaler. 

Han fortæller så mange som muligt om sine planer, og selvom hans mor synes, det er en rigtig 

dårlig ide, sætter han sin lejlighed til salg i maj. Der er heldigvis masser af studerende, der gerne vil 

have en to-værelses lejlighed på Vesterbro, så det tager kun et par måneder at sælge den, og den 31. 

august flytter han ud af lejligheden og ind hos en veninde, der lige for tiden bor sammen med sin 

kæreste i hans lejlighed. 

Den næste måned planlægger han sin forsvinden, og i begyndelsen af oktober flyver han til London 

med en enkelt kuffert som bagage. En af de første dage han er i London sender han en mail til sin 

mor fra en internetcafe. 

 

Han flytter ind hos Bella i Eastend. Bella er forsanger i et band, som Kasper har spillet sammen 

med i flere perioder. Hun har en amerikansk kæreste, som hun har planer om at flytte over til i 

januar, og så er der andre, der skal bo i lejligheden, men det er OK, at Kasper bor der, til hun rejser. 

Kasper ved godt, at Bella er heroinmisbruger, det er derfor, han har kontaktet hende og ikke nogen 

andre af sine engelske bekendte. Bella har ingen problemer med at skaffe stoffer, og Kasper har for 

en gangs skyld masser af penge. Det bliver mærkelige måneder, hvor han og Bella næsten ikke er 

udenfor en dør – de ringer efter mad, men de spiser ikke ret meget, og stofferne bliver også bragt til 

døren, Bella har faste leverandører. For det meste ligger de i sengen og ser fjernsyn eller sover, 

ingen af dem er interesseret i sex. 

I slutningen af januar tager Bella sig sammen, rydder lejligheden og rejser til New York for at starte 

på et nyt liv. Hun giver Kasper adressen på sin amerikanske kæreste.  Efter en uges tid i den tomme 

lejlighed beslutter Kasper sig til at følge efter hende. 

 

Den 1. februar ankom Kasper til New York. Selvom klokken kun var 6 om morgenen, prøvede han 

at kontakte Bella over mobiltelefonen, men ingen svarede, så han kørte ud til adressen i taxa. Det 

tog næsten en time, så da han nåede frem, var klokken blevet over 7, og folk var stået op, men der 

var ingen, der havde hørt om Bellas kæreste eller Bella . Efter at have spurgt rundt omkring i en 
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halv times tid, måtte han indse, at Bella havde snydt ham. Taxaen kørte ham hen til et hotel på 

Lower East Side, hvor han boede i nogle dage, mens han prøvede at huske, hvem han ellers kendte i 

New York eller i USA i det hele taget. 

 

Efter tre dage var han kommet i tanke om to andre mulige kontakter : den ene var søsteren til en 

exkæreste, hun og hendes kvindelige partner havde en blomsterforretning i LosAngeles, han kunne 

endda huske omtrent hvor. Den anden var en amerikansk guitarist, der var flyttet til Mexico for fem 

eller seks år siden, til et eller andet sted i Chiapa provinsen, der hed San Christobal de las Casas 

eller noget i den retning. Han vidste ikke, hvorfor han kunne huske det, han havde ikke været 

specielt gode venner med guitaristen.      

 

Da den heroin, han havde haft med fra London næsten var brugt, købte han en billet til L.A., hvor                        

han ledte efter søsteren med forretningen uden resultat. Adressen, han huskede, måtte være forkert, 

eller også var de bare flyttet. 

 

Han havde det efterhånden temmelig dårligt, men fik helt tilfældigt fat i noget (dyrt) stof, og efter 

tre dage i byen købte han en brugt bil under navnet Tom Jenkins og kørte ned over grænsen til 

Mexico uden at blive set. Nu skulle han bare finde guitaristen i San Christobal. 

 

Chiapa ligger i den sydlige del af Mexico, 8-9000 kilometer fra grænsen, og det tog ham næsten to 

uger at nå byen. Han kørte forkert flere gange, og en gang kørte han også tør for benzin. Han sov i 

bilen og købte mad på forskellige markeder i de byer, han kom forbi. Da han endelig kørte ind i San 

Christobal var det blevet marts og meget varmt. 

Det tog ham et par dage at finde guitaristen. Han boede sammen med en indiansk kvinde lidt uden 

for byen, og han blev ikke særlig glad for at se Kasper, men han kunne godt huske ham og 

inviterede ham indenfor og til at spise med om aftenen. 

 

San Christobal var fuld af stoffer, der var lette at få fat i og billige, så Kasper besluttede at blive der 

indtil videre. Guitaristen var blevet mere positiv efter den første aften (men ikke hans kone eller 

hvad hun nu var) og lejede et værelse ud til ham, vist mest fordi han godt kunne bruge pengene. Det 

blev aldrig helt klart for Kasper, hvad han ellers levede af, men det var sikkert et eller andet 

ulovligt. Han gik for det meste hjemmefra om formiddagen og kom hjem og spiste om aftenen. 
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Bagefter sad han og Kasper og spillede lidt udenfor huset, eller de gik hen på et af de lokale 

værtshuse og sad og drak, indtil de gik hjem omkring midnat. Der boede mange andre europæere og 

amerikanere i byen, men Kasper holdt sig for sig selv. Efter nogle måneder hos guitaristen, lejede  

han et lille hus lidt uden for byen og boede der i nogle år. I starten tog han somme tider en kvinde 

med hjem, når han havde det nogenlunde godt, men det var altid kun for en nat og aldrig den 

samme kvinde. Senere havde han ikke nogen fornøjelse af det og holdt op. 

 

Årene gik : da han ikke havde flere penge, begyndte han at sælge stoffer for den pusher, han havde 

handlet med alle årene i San Christobal, det levede han af i nogle år, indtil han døde af en 

ubehandlet lungebetændelse som 40-årig. Den lokale præst sørgede for, at han blev begravet, og 

myndighederne i San Christobal fik besked om, at den 40-årige Tom Jenkins af ukendt nationalitet, 

men muligvis irer, var afgået ved døden den 13. november 20** og ikke havde nogen kendte 

pårørende, der kunne underrettes om dødsfaldet. Politiet efterlyste Tom Jenkins på forskellige  

europæiske konsulater uden resultat, og da afdøde ikke havde efterladt sig noget af værdi, og da der 

ikke var nogen, der spurgte efter ham, døde sagen hurtigt. 

 

Her slutter historien om Kasper. 
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ARBEJDSSPØRGSMÅL til KASPERS HISTORIE 
 
 
 
1.   Hvorfor vil Kasper forsvinde ? 
 
2.   Hvordan var Kaspers barndom, indtil han blev 18 – hvorfor ? 
 
3.   Og hvordan gik hans liv, fra han var 18, til han var 30 ? 
 
4.   Hvordan får han ideen til at forsvinde ? 
 
5.   Hvad fortæller han familie og venner ? 
 
6.   Hvad fortalte Kasper om sin far, da han gik i skole, og hvad er den rigtige historie om faren ? 
 
7.   Hvordan får Kasper penge til rejsen ? 
 
8.   Hvem bor han hos i London, og hvordan lever de ? 
 
9.   Hvorfor rejser han til New York ? 
 
10. Hvorfor rejser han videre til Los Angeles ? 
 
11. Og hvorfor rejser han til sidst til Mexico ? 
 
12. Hvordan er hans liv i San Christobal i starten ? 
 
13. Og hvordan lever han til sidst ? 
 
14. Hvor mange år bor han i alt i Mexico ? 
 
15. Hvorfor får familien ikke besked om hans død ? 
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