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Ind i samtalen er beregnet for undervisningen i dansk som andetsprog. Her er det
mundtlige sprog i fokus, og hensigten er at give den studerende et sprogligt grundlag for
at tage del i samtaler om diverse hverdagsemner. Der arbejdes med dialoger, sporgs-
m6l-svar-strukturer, sammenhangende mundtlig fremstill ing, og ligeledes prioriteres
lytteforst6else og udtale. Til hvert afsnit horer tillige en rakke skriftlige opgaver.

Bogen henvender sig bAde til studerende med et li l le sprog, som har brug for at udvikle
et stsrre, mere aktivt og flydende sprog og til studerende, som allerede kan en del
dansk, men som har brug for at perfektionere deres sprog og opnA stsrre korrekthed
og en bedre udtale.

Bogen er velegnet ved differentieret undervisning og gruppe- eller pararbejde s6vel
som ved klasseundervisning. De mange modeller og stil ladser samt den medfolgende
cd-rom giver god ststte for det selvstendige arbejde.

Til brug i klassen er der udarbejdet en audio-cd-udgave af lydfilerne til bogen.
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Om bogen

Milgruppe

Bogen er velegnet pA sprogskolernes danskuddannelse 2 og3 og pa de hoje niveauer pA dansk-
uddannelse 1. Den er endvidere velegnet pA FVU, hojskoler, daghojskoler og generelt, hvor der
undervises i dansk som andetsprog for:

o studerende med et lille sprog, som har behov for at fA et storre, mere aktivt og flydende
talesprog

o studerende som allerede kan en del dansk, men som har et uprecist sprog, og som
gerne vil opnA et mere korrekt sprog og en bedre udtale

Arbejdsformer

Bogen er velegnet ved:
. differentieret undervisning: modeller og stilladser giver statte for selvstendigt arbejde i

mindre grupper eller i par
. klasseundervisning
o selvstendigt arbejde hjemme: bAde lytteforstdelse, udtale og skriftligt arbejde

Indhold

Bogen er organiseret omkring en rekke dagligdags samtaleemner og bestAr af smA afsluttede
forlab. Disse fungerer uafhengigt af hinanden og kan udvelges efter behov. I forbindelse med
emnerne arbejdes med:

o aktivering af eget sprog - for at opn6 bevidsthed om ferdigheder, problemer og behov
. oversigter med eksempler pdr sporgsmAl, faste udtryk og talesprogsvendinger
o lytteforstAelse - bAde overordnet lytning efter informationer og nerlytning efter ordlyd og

udtale
r interviews og dialoger
r mundtlig fremleggelse - bAde genfortell ing og fri selvstendig fremleggelse
. udtale - cd-rom'en giver mulighed for at lytte og gentage (for mere systematisk trening af

udtale, se udtalebsgerne af samme forfatter pA: www.synope.dk)
. skriftlighed - bAde frie, selvstendige opgaver og bundne opgaver med fokus pA gramma-

tisk korrekthed
o glorTrffiatik - ogsA et grammatisk afsnit til trening af basale sporgsmAl-svar-strukturer

Cd-rom

Med bogen falger en cd-rom, hvor bogens tekster er indtalt. Disse er indtalt i et naturligt tale-
tempo med de reduktioner og assimilationer, der mAtte forekomme.

. alle tekster er indtalt med pause efter hver setning for at give mulighed for at lytte efter
detaljer isproget, gentage og trene udtale

o dialoger og foftellende tekster foreligger endvidere uden pauser med henblik pA trening
af generel lytteforstAelse

Audio-cd-udgave

Lydfilerne til bogen findes ogsA i audio-cd-udgave (til cd-afspiller) til brug i klassen. Denne ksbes
separat.

FaciUlosningsforslag

PA hjemmesiden www.synope.dk findes faciVlosningsforslag til nogle af opgaverne i bogen.

Repetit ionskort

PA hjemmesiden findes ogsA repetitionskort til dialoger om bogens emner.

-.----
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Dialoger om dig og din familie

Du s idder  a lene i  kant inen.  En f remmed
person setter sig over for dig og begynder
at  ta le  t i l  d ig .  Han/hun ser  f l ink ud,  og
du vi l  gerne lere ham/hende at kende.

En fremmed person siger:
'H€i, jeg er ny her'
Hvad sporger du om?

Find sporgsmi l  t i l  d ia logen

Hvad vi l  du sige/sporge om idenne situation?

Snak om det i  klassen, skriv forslagene op pa tavlen og ret i  fel lesskab. Eller snak om det parvis
el ler i  grupper, og fA bagefter hjelp af lereren.

Bemark: Det er vigtigt, at det bliver naturlige og korrekte danske s@tninger.

Skriv jeres sporgsmil her:
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Eksempler pi sporgsmdl ti l: ,H€i, jeg er ny her,
Les og forstd eksemplerne. Lyt sd til lydfil nr. 1, gentag og tren din udtate (gerne

hjemmearbejde). Bemark tryk og rytme. Udvelg oe sporgimalfra listen, du gerne vit huske, ogtran isar disse setninoer.

Navn

Nationalitet

Liv i  Danmark

Arbejde ih jemtand

Sprog

Alder

Bol ig

Familie

Frit id

Fremtid

Kontakt

Telefon

'Hvad 'hedder du?
'Hvad er dit'efternavn (/fornavn)? Hvordan ,staver du det?
'Hvor'kommer du fra?'Hvor i  . . .  ( l tal ien) er du fra?

Hvor'lange har du Veret i ,Danmark?

'Hvad 'laver du?

Gdr du pA Sprogskole?

Har du 'arbejde ,her i ,Danmark?

Er du 'glad for at Vere i 'Danmark (/her)?
'Hvad fik dig til at tage til 'Danmark?

10. 'Hvad lavede du i dit ,hjemland? 'Hvad lavede du,fsr?

11 . 'Hvad bprog taler du? ,Hvad er dit 'modersmdl?

12' Taler du 'ogsa 'engersk (/fransk)? 'Hvad sprog tarer r der,hjemme?
'13. Hvor'gammel 'er du?

14. 'Hvor'bor du? 'Hvor l igger det henne?
15. 'Bor du a'lene? 'Bor du bammen med ,nogen?

16. Er du 'gift? Har du fa'mil ie i ,Danmark?

17. Har du'barn? Hvor 'mang e barn,har du?
18. Hvor Qammel 'er din 'datter (l,san)?
19. Gdr din ,son (/datter) i 'bsrnehave (/Vuggestue)?
20. 'Hvad laver din ,mand (/,kone/'kereste)?
21. Er din'kereste (/,mand/,kone),ogsA itali,ener? (... dansker?)
22. Har du 'nogen baskende? Hvor ,mange ,soskende ,har du?

23. 'Hvad laver du i din fritid?
24. Kan du godt 'tide at ... (spiile fodbotd)?
25. Har du Uanske Venner?
26. Har du kontakt med 'andre itali,enere (/itanere/thailendere) ,her?

27.'Hvad vil du 'gerne 'lave i fremtiden?
28. Vildu (/l) 'blive i 'Danmark?

29- Har du 'ikke 'ryst tir at . .. (ga 'med 'hen og drikke en kop 'kaffe)?

30. 'Hvad er dit telefonnummer?



Lytteovelse 1: Lyt efter informationer
Situationen: Anita mader en ny pige, Tanja, pA sin arbejdsplads. Hun vil gerne lere hende at
kende og begynder at snakke med hende.
Les sporgsmAlene. Lyt derefter et par gange til lydfil nr.2, og svar kort pA sporgsmAlene:

1. Hvor arbejderAnita og Tanja henne?

2. HvornAr startede Tanja der?

3. Hvor kommer hun fra?

4. Hvad lavede hun der?

5. Hvor bor hun nu?

6. Hvor lange har hun boet der?

7. Hvorfor flyttede hun?

8. Har hun selv en lejl ighed?

9. Hvad laver hendes kereste?

10. Hvad vil hun gerne i fremtiden?

11. Hvor lange har hun dyrket f itness?

12. Hvad aftalerAnita og Tanja?

13. Hvad erAnitas telefonnummer?

Mundtl ig traning
opgave 1: Interview - falles mundil ig trening i klassen eller i gruppen
Lareren eller en udvalgt person (A) siger: 'Hej, jeg er ny her'. Resten af gruppen stiller sporgs-
mAl, og lereren eller A svarer. Alle hjelper med at rette, sd setningerne bliver korrekte.

Opgave 2: Interviews - parvis traning
GA sammen to og to (A og B). A interviewer B om ham/hende selv og hans/hendes familie, og A
svarer. Herefter byttes roller. Prov begge roller et par gange, til interviewet korer uden problemer.
(Brug gerne eksemplerne s. 6. Her kan du fi hjelp til at finde sporgsmAl, du kan bruge).
lnterviewet fremfores til sidst et par gange i klassen/gruppen med forskellige personer iAs og
B's rolle.

Opgave 3: Samtaler - parvis
Skift partner, ogtar nu en mere fri samtale om jer selv og jeres familie. Find si igen en ny part-
ner og prov igen.

Skriftlig dialog
opgave: skriv en dialog med bdde As og B's replikker. Begynd: A: Hej, jeg er ny her.



Lytteovelse 2: Lyt efter ord, satninger og udtale

t i ;.;g"i ' ., '
1) Lyt til lydfil nr. 3 uden at lese. Lyt efter ordene i de enkelte setninger og gentag.
2) Lyt igen, les samtidig og gentag. Ver serlig opmerksom pdr udtalen af de lysegrA ord.

Bemerk forskellen mellem skrift og lyd. Bemerk ogsA tryk og rytme.

A: 'Hej, er'du ikke 'ny'her pA'posthuset?

B: Uo, jeg be'gyndte for en uge 'siden.

A: 'NAh, hvad 'hedder du?

B: Tanja. Og'hvad med'dig?
'Hvad hedder'du?

A: Jeg hedder A'nita. Er du 'ny 'her i byen?

B: Ua, jeg har ' ikke Veret  her sAl*nge.

A: 'Hvor'kommer du fra?

B: Fra Atnorg.

A: Hvor'lenge har du 5A'boet'her i 'Saborg?

B: I Snart to'mineder.

A: 'NAh, 'hvad fik dig til at flytte 'herover?

B: Jeg 'har en 'kareste 'her.

A: 'Hvad laver'han si?

B: 'Han leser ijura.
A: 'Bor | 5A'sammen 'nu?

B: Ua, 'det'gor vi. Vi 'bor i 'hans 'lejlighed p6
'Plantevej.

A: 'Hvad lavede du egentlig iAlborg?

B: Jeg arbejcJedo ien bornehave.

A: Vil du 56 'blive 'her pA'posthuset, eller vil

du'gerne'arbejde i en'bornehave i 'gen?

B: Det Ved jeg ikke. MdSke vil jeg 'pr6ve

noget 'helt 'nyt. Jeg kunne taktisk'godt

tenke mig at blive fitnesstrener.

'NAh, dyrker du fitness?

Ua, 'det har jeg 'gjort i 'mange 6r.
'Det har leg 

'ogsdr. Vil du 5d ikke med

i titnesscenteret en Uag?
'Det vil jeg da 'gerne. Hvor'ndr'passer

det'dig?
'Hvad med pA Sondag?
'Det er'helt i 'orden. 'Hvad er dit

telefonnummer?

31456789.
'Fint, leg'ringer.

B:

A:

B:

A:

A:

B:

A:

B:

Cpg;ivi: ;: Las dialogen parvis
Las dialogen sammen to og to (A og B), og hjalp hinanden med udtalen. Var opmerksomme pA
de lysegr& ord, og var ogsA opmerksomme pA rytmen. Fremtar derefter dialogen for et andet par,
og byt sA roller og lyt til dem. Lyt til sidst til lydfilen igen. (Tran igen udtalen hjemme til cd-rom'en).

tlpgavr: 3. Mundtligt resume
Genfortal hovedpunkterne i historien. Brug dine egne ord. Begynd sAdan: Der er kommet en ny
pige henne pA posthuset. Hun hedderTanja. Hun ...
Tran fsrst sammen to og to. Til sidst velges 6n person til at fremlagge i klassen.

_qf l



Udfyldningsopgave: Find spsrgsmal til svar
Nurten er en ny kursist. Hun kommer ind i klassen og s@tter sig ved siden af Sandra.
Du ser her Nurtens replikker, men hvad siger Sandra? Skriv Sandras replikker.

Hej, jeg er ny her. Er det her Peters klasse?1 .

Jeg hedder Nuften. Hvad med dig?

Fra Tyrkiet.

3.
Fra lstanbul.

4.
I tre Ar og ti mdneder.

5.
Ja, jeg er gift  og har to barn.

De er tre Ar. Det er tvil l inger.

7.
Ja. det er han, men han har boet her, siden han var fem Ar.

Nuften:

Sandra:
Nurten:

Sandra:
Nuften:

Sandra:
Nurten:

Sandra:
Nurten:

Sandra:
Nurten:

Sandra:
Nuften:

Sandra:
Nurten:

Sandra:
Nuften:

Sandra:
Nurten:

Sandra:
Nurten:

Sandra:
Nurlen:

Sandra:
Nurten:

Sandra:
Nuften:

Sandra:
Nufien:

Sandra:
Nurlen:

Sandra:
Nuften:

Sandra:
Nuften:

Han er automekaniker.

Nej, jeg passer bsrnene, nAr jeg ikke er i  skole.

10.

11 .

12.

Jeg var sygeplejerske.

Ja, det er jeg, men jeg savner min famil ie i  Tyrkiet - mine foreldre og mine ssskende.

Fem. Tre bradre og to sostre.

13.
Ja, det meste af min mands famil ie bor her.

14.

15.

Ja, vi har besluttet at bl ive her, men jeg vi l  godt have et arbejde.

Jeg vi l  gerne arbejde som sygeplejerske igen.

16 .

17 .

I  Nz r regade ,  i n r .95 .

Jo,  det  v i l jeg gerne.  Jeg er  ogsA l id t  su l ten.



Fortallende tekster
Opgave 1 : LytteforstAelse
Lyt et par gange til lydfil nr. 4, og hjelp hinanden med at opsummere indholdet af teksten.

Opgave 2: Tekst - Udfyldningsopgave
Lyt et par gange til lydfil nr. 5 og indsat de ord, der mangler i teksten. Ver opmerksom pA
bojningsendelserne. Hvordan lyder de, og hvordan skrives de? Ver ogsA opmerksom pA de smA
ord. Nogle af dem er sv@re alhare, da vi i almindelig tale'spiser'mange bogstaver.
(Ved selvstendigt arbejde checkes til sidst med den originale tekst pA: www.synope.dk).

Jamal fra Marokko. Han i Danmark i snart tre dr. Han

Ar og gift dansk kvinde. Han bor lejlighed i

Kolding med _ kone og to smA

et og to Arog - begge i vuggestue.

Jamal_ uddannet . lMarokko han pi

han pA

- stor skole,

restaurant. Herog _ var han glad _. Nu

han i Han

stn _

om

larer igen, men fsrst _ han _ bedre dansk. Jamal

synes, _ svert. de fransk, og pa arbejde taler

han altid . Han pA sprogskole --

mere dansk. Efter han

Opgave 3: Udtaletraning
Lyt til lydfil nr. 5 igen og gentag med tydelige rytmegrupper. (Check trykkene pA www.synope.dk).

Opgave 4: Diktat
Skriv teksten som diktat (gerne hjemme til cd'en - set sA selv kommaer og punktummer).

Opgave 5: SporgsmAl og svar
Gdr sammen to og to og lav sporgsmAl og svar til teksten (se ogsA de sproglige opgaver s. 53-64).

Opgave 6: Mundtligt resume
GenfortelJamals historie i sammenhangende form. Fremleg for hinanden parvis eller i klassen.

Opgave 7: Fortel om dig selv og din familie
Forbered dig hjemme pA at fortalle i klassen/gruppen om dig selv og din familie.

Opgave B: Skrift l ig fremstil l ing
Skriv en l i l le tekst om dig selv og din familie.



Dialoger om bolig og flytning

Du sidder i  kantinen samrnen med dine
kolleger. En af dem fortel ler, at han har
fAet en ny lej l ighed.
Du vi l  gerne vise interesse og deltage i
samtalen, og du har mange sporgsmAl.

Din kol lega siger:
'Jeg har fdet en ny lejl ighed'

Hvad spsrger du om?

Find sporgsmil  t i l  dialogen
Hvad vi l  du sige/spzrge om i denne situation?

Snak om det i  klassen, skriv forslagene op pa tavlen og ret i  fel lesskab. Eller snak om det parvis
el ler i  grupper, og fA bagefter hjalp af lareren.

Bemerk: Det er vigt igt, at det bl iver naturl ige og korrekte danske setninger.

Skriv jeres spzrgsmil her:

\

b.-----
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Eksempler pi sporgsmal ti l: 'Jeg har fiet en ny lejl ighed'
Las og forstA eksemplerne. Lyt sA t i l  lydfi l  nr. 6, gentag og tren din udtale (gerne

hjemmearbejde). Bemerk tryk og rytme. Udvalg de sporgsmAl fra l isten, du gerne vi l  huske, og
tren isar disse setninoer.

Fsrste reaktion 1. Er det 'rigtigt? Til 'lykke med 'det!

2. 'Det lyder Spendende!

3. 'Hvor'henne? 'Hvor'l igger den 'henne?

4. 'Hvor er det'henne?

5. 'Hvor i ... (Valby) 'er det?

6. Er det i 'narheden af en station (/en 'bus)?

7. 'Hvad 'er det for en 'lejlighed?

8. Hvor Stor'er den? Hvor'mange Varelser (/kvadratmeter) 'er der?

9. 'Hvad 'sal 'er det? Hvad 'sal 'ligger den 'pA?

10. Er det en 'ny ' lejl ighed?

11 . Er der altan (/ vaske'ri / eleVator / 'dortelefon)?

12. Hvor'dan er omrAdet?

13. Er der 'gronne 'omrdder (/ gode for'retninger)i 'nerheden?

14. Er det til 'leje? Er det fremleje?

15. 'Hvad er 'huslejen? 'Hvad skal du sA 'give om 'mAneden?

16. Er Uet med Varme?

17. Er det en 'ejerlejlighed (/en 'andelslejlighed)?

18. 'Hvad har du givet for den?

19. Hvor'dan Tik du den?

20. Er du glad for den?

21. Har du varet skrevet 'op 'lange?

22. Skal du 'bo der a'lene? Skal du 'bo 'sammen med 'nogen?

23. 'Kender du 'nogen i 'narheden?

24. Har du 'hilst pA 'nogen af 'naboerne?

25.'Er du flyttet 'ind? Hvor'nAr skal du flytte?

26. Er der 'meget, der skal 'laves?

27. Skal du Selv sette den i Stand?

28. Har du 'brug for 'hjalp?

29. Er der 'noget, Jeg kan 'hjelpe med?

30. ( 'Nah, men) 'held og'lykke'med den.

Sted

Lejl igheden

OmrAdet

Boligtype og priser

Praktiske sporgsmAl

Andet

Gode snsker



Lytteovelse 1: Lyt efter informationer
Situationen: Jesper har l ige fAet en ny lej l ighed. Han taler med Mona og fortel ler om lej l igheden.
Las sporgsmAlene. Lyt derefter et par gange til lydfil nr.7 og svar pA sporgsmAlene:

1. Hvor l igger Jespers lejl ighed?

2. Hvor stor er den?

3. Hvem skal han bo sammen med?

4. Hvor kender de hinandenfra?

5. Hvor mange varelser er der?

6. Hvad sal ligger den pA?

7. Hvad er det for en lejlighed?

8. Hvordan er lejligheden?

L Hvad har den kostet?

10. Hvad er huslejen?

11. Hvad synes Mona om prisen?

12. HvornArflytterde?

13. Hvad skal de ordne i lejl igheden?

Mundtlig traning
Opgave 1: Interview - falles mundtlig traning i klassen eller i gruppen
Lereren eller en udvalgt person (A) siger: 'Jeg har fAet en ny lejlighed'. Resten af gruppen stiller
sporgsmAl, og lareren eller A svarer. Alle hjelper med at rette, sA setningerne bliver korrekte.

Opgave 2: Interviews - parvis traning
GA sammen to og to (A og B). A siger: 'Jeg har fAet en ny lejlighed'. B interviewerA om hans/hen-
des lejlighed, og A svarer. Herefter byttes roller. Prsv begge roller et par gange, til interviewelka-
rer uden problemer. (Brug gerne eksemplerne s. 12. Her kan du fA hjelp ti l  at f inde sporgsmAl,
du kan bruge).
Interviewet fremfores til sidst et par gange i klassen/gruppen med forskellige personer iAs og
B's rolle.

Opgave 3: Samtaler - parvis

Skift partner, ogfar nu en mere fri samtale om bolig. Find sA igen en ny partner og prov igen.

Skriftlig dialog
Opgave: Skriv en dialog om bolig med bAde As og B's replikker.



A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

Lytteovelse 2: Lyt efter ord, satninger og udtale

1) Lyt til lydfil nr. 8 uden at lese. Lyt efter ordene i de enkelte setninger og gentag.
2l Lyr igen og les samtidig. Gentag, og v@r serlig opmerksom pd udtalen af de lysegrA ord.

Bemark forskellen mellem skrift og lyd. Bemerk ogsa tryk og rytme.

Har du 'horl, aljeg har fdet,ny'lejlighed?
'Nej, er det 'r igt igt?'Hvor'henne?

'Hvor i Odense 'er det?
Det er'ikke sd 'langt fra stationen.
'Nah, til lykke nied 'det. Hvor Stor ,er den?
Den er pd 90m2. (halvTems

kva'dratmeter)
'Det lyder godt. Skal du 'bo der,sarnmen
med'ncg*n?

Ua, jeg skal 'bo der sammen med en Ven.
Er det'en, leg 'kender?
'Det tror jeg ikke. Det er'en, jeg 'kender

'Hvad skal | 5A'give om ,mAneden?

4500.
'Ndh, 'det lyder meget'rimeligt. ,Er I flyttet
' ind, eller'hvad?
'Nej, vi flytter til den Torste. Vi skal forst
'male.

Er der'meget, der skal 'laves?
'Nej, det er ikke s6,galt. Den er,meget
'p@n.

'Ndh, men du mA sige 't i l , hvis du har,brug
for'hjaelp.

A: Ua tak, det skaljeg ,nok.

Opgave 2: Les dialogen parvis
Les dialogen sammen to og to (A og B), og hjelp hinanden med udtalen. Ver opmerksomme pA
de lysegrd ord, og ver ogsA opmerksomme pA rytmen. Fremtar derefter dialogen for et andet par,
og byt sd roller og lyt til dem. Lyt tilsidst til lydfilen igen. (Tren igen udtalen hjemme til cd-rom'en).

Opgave 3: Mundtligt resume
Genfortalhovedpunkterne i historien. Brug dine egne ord. Begynd sAdan: Jeg talte for resten med
Jesper i gAr. Han har fAet en ny lejl ighed ...
Tren fsrst sammen to og to. Til sidst velges 6n person til at fremlegge i klassen.

A:

B:

A:

fra Skolen.

B: 'Ndh, hvor'mange Varelser,er der?
A: Der er tre Varelser og 'spisekokken og

'bad.

B: 'Nej, hvor'lekkert. Sa f6r I god ,plads.

'l-lvad Sal 'er det'pA?

A: ilet er pA 4. 'sal.

B: Sd md den 'ogs6 vere' lys.

A: Ua, det 'er den og**. Den er'ret 'hyggelig.

B: Er det t i l  ' leje, el ler 'hvad?

A: 'Nej, det er en 'andelslejlighed.

B: 'NAh, hvad har I givet for den?

A: 350.000.

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:



Udfyldningsopgave: Find sporgsmal til svar
Peter og Sofie taler om Peters nye lejlighed. Du ser her Peters replikker, men hvad siger Sofie?
Udfyld Sofies replikker.

1.  Peter :  Jeg har  l ige faet  en ny le j l ighed.

Sofie:
Peter: Tak.

Sofie:
Peter :  I  Roski lde

Sofie:
Peter: Det er pd Vestervaenget.

Sofie:
Peter :  Nej .  det  er  en gammel  le j l ighed.  men der  er  e t  nyt  kokken.

Sofie:
Peter:

Sofie:

Den er pd 65 m'?.

Peter :  Ja,  det  er  jeg.  Den er  meget  lakker .

Sofie:
Peter: Det er f int. Der er en park i  naerheden, og der er kun fem mrnutter ned t i l  vandet.

Sofie:
Peter :

Sofie:

Ja,  jeg har  en ven,  der  bor  t i  minut ter  der f ra .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 .

11 .

12.

13 .

14.

15 .

16 .

17 .

18 .

Sofie:

Peter :  Det  er  en s tuele j l ighed.

Der  er  2  vaere lser  oo kskken oo bad.Peter:

Sofie:
Peter :

Sofie:

Nej ,  jeg skal  bo der  sammen med min kareste.

P o t o r  N l o i  n l o t  o r  t i l  l o i o

Sofie:
Peter:

Sofie:

5OO0 om mAneden.

Peter :  Nej ,  det  er  uden varme.

Sofie:
Peter:

Sofie:

t ^ ^  A ^ . , , ^ ^ - , - +  ^ 1 . . ^ . ,Jeg nar  va3re l  sKrevc t  op  I  mange ar .

Peter :  Ja,  v i f ly t tede i  lordags.

Sofie:
Peter:

Sofie:

Ja,  jeg har  modt  min overbo.  Hun sa meget  sod ud

Peter: Tak.



Fortellende tekster

Opgave 1 : Lytteforstielse
Lyt et par gange lydfil nr. 9, og hjelp hinanden med at opsummere indholdet af teksten.

Opgave 2: Tekst - Udfyldningsopgave

Lyt et par gange til lydfil nr. 10 og indsat de ord, der mangler i teksten. Var opmerksom pA
bojningsendelserne. Hvordan lyder de, og hvordan skrives de? Var ogsA opmerksom pA de smA
ord. Nogle af dem er sv@re alhare, da vi i  almindelig tale'spiser'mange bogstaver.

(Ved selvstendigt arbejde checkes til sidst med den originale tekst pA: www.synope.dk).

Jan _ I ige

Den

det er DCI

bor l ige i

og _ l i l le kokken.

Jan

han

hjemmefra. Han

iArhusgade. kun fem minutter fra

fra Felledparken. En af Jans

og det er Jan glad _.

er ikke sA stor. Den _ pA _ m2.Der er to

et lille toilet. der er bruser pd

er ikke sA hoj.

Lejligheden ligger pa

Han - , -

lej l ighed iKsbenhavn.

lejlighed i Ksbenhavn.

, og

Det gammellej l ighed, og

kun 3000 kr. med varme.

sal, sd er lidt m@rk, men Jan godt tilfreds.

heldig. Det er ikke nemt

Opgave 3: Udtaletraning
Lyt til lydfil 10 igen, og gentag med tydelige rytmegrupper. (Check trykkene pA www.synope.dk).

Opgave 4: Diktal
Skriv teksten som diktat (gerne hjemme til cd'en - set sA selv kommaer og punktummer).

Opgave 5: SporgsmAl og svar
GA sammen to og to og lav sporgsmAl og svar tilteksten (se ogsA de sproglige opgaver s. 53-64).

Opgave 6: Mundtligt resume
GenfoftelJans historie i  sammenhengende form. Fremlag for hinanden parvis el ler i  klassen.

Opgave 7: Fortel selv om en bolig
Forbered dig hjemme pA at fortelle om en bolig. Du kan velge at forlelle om det sted, du bor nu eller
om det sted, du boede i dit hjemland. Hvis du skal flytte, kan du ogsA fortelle om din nye bolig.

Opgave 8: Skrift l ig fremstil l ing
Skriv en l i l le tekst om en bolig.



Dialoger om ferier og rejser

Du sidder i  kantinen sammen med dine kolle-
ger. En af dem fodaller, at han lige har varet
i  Spanien. Du er interesseret. oo du har
mange sporgsmAl.

Din kol lega siger:
'Jeg har lige varet

i Spanien'
Hvad sporger du om?

Find sporgsmAl til dialogen

Hvad vi l  du sige/sporge om idenne situation?

Snak om det i  klassen, skriv forslagene op pe tavlen og ret i  fel lesskab. Eller snak om det parvis
el ler i  grupper, og fA bagefter hjelp af lereren.

Bemerk: Det er vigtigt, at det bliver naturlige og korrekte danske satninger.

Skriv jeres sporgsmAl her:

E--

17 t , ,



Eksempler pi sporgsmal t i l :  'Jeg har l ige varet i  . . . '
Les og forstA eksemplerne. Lyt sA t i l  lydfi l  nr. 11 , gentag og tren din udtale (gerne

hjemmearbejde). Bemerk tryk og rytme. Udvelg de sporgsmAl fra l isten, du gerne vi l  huske, og
tran isar disse setninoer.

Fsrste reaktion 1. 'Det lyder godt (/'spendende)!

2. 'NAh, 'hvad lavede du der? Hvor'dan var der der?

3. Var det ferie, el ler 'hvad? Skulle du beboge'nogen?

4. 'Der har jeg 'aldrig (/'ogsA) Veret.

5. 'Hvor i  . . .  ( 'Spanien) Var du?

6.  Hvor l igger 'det 'henne?

7. Har du Varet der tar? Er det Tsrste ,gang, du har Varet der?

8. Hvor' lenge Var du der?

9. Hvor'n6r kom du'hjem?

10. Var du a'lene der'nede (/derovre)? Var du ,sammen med 'nogen?

11. 'Hvem var du 'sammen med? Har du fa'mil ie der?

12. Hvor'dan'boede du (/ l)?

13. Var det et godt hotel?

14. 'Hvad skulle du (/l) give for det? Var det'ikke 'dyrt?

15. 'Hvor ' lA det 'henne?

16.  L igger 'det  i 'narheden af  . . .  ( / ' langt  t ra . . . )?

17. Hvor'dan kom du der'ned (/derover/derbp)? (se s. 63)

18.'Flaj du der'ned? Tog du toget der,ned?

19. 'Hvad koster 'det 'egentlig? Er 'det for en retur?

20. 'Hvad Var det for et flyselskab? Var du med et'rejseselskab?

21. Hvor'lang tid tager flyveturen (/togturen) 'egenflig?

22. Hvoldan var Vejret? Havde du godt Vejr?

23. Var der 'ikke 'meget Varmt? (/,koldt?)

24.'Fik du noget 'god 'mad der'nede?

25. 'Hvad med Sproget? Kunne du tale med Tolk (dernede)?

26. 'Hvad Sprog taler de 'der? Taler de 'engelsk (/fransk) der?

27.'Hvad 'lavede du sA der'nede? Hvad bA du sA?

28. Oplevede du noget Spendende?

29. 'Sa du sA ...? Var du 'sA pA ...  (-mubeet)?

30. Har du kobt'noget'med 'hjem?

Tid og sted

Personer

Bolig og priser

Transport og priser

Mad og vejr

Sprog

Aktiviteter



Lytteovelse 1 : Lyt efter informationer
Situationen: Ole har lige veret pA ferie. Han taler med Susanne og forleller om sin ferie.
Les spargsmAlene. Lyt derefter et par gange til lydfil nr.12 og svar pA sporgsmdlene:

1. Hvor har Ole veret henne?

2. Hvad skulle han der?

3. Rejste han sammen med nogen?

4. Hvad laver hans ven der?

5. Hvor lenge var Ole der?

6. Hvordanvarderdernede?

7. Hvad lavede han der? (navn 3 ting)

8. Hvordan var vejret?

L LAnte han en bil?

10. HvornAr kom han hjem?

11. Hvor lang tid tog flyveturen?

12. Hvad kostede rejsen?

13. HvornAr starler han pA arbejde igen?

Mundtlig traning
Opgave 1: Interview - falles mundtlig traning i klassen eller i gruppen
Lereren eller en udvalgt person (A)siger: 'Jeg har l ige veret i ... ' . Resten af gruppen sti l ler
sporgsmAl, og lareren ellerA svarer. Alle hjelper med at rette, sA setningerne bliver korrekte.

Opgave 2: Interviews - parvis traning
GA sammen to og to (Aog B). Asiger: 'Jeg har l ige veret i ... ' . B interviewerAom hans/hendes
ferie, og A svarer. Herefter byttes roller. Prov begge roller et par gange, til interviewet korer uden
problemer. (Brug gerne eksemplerne s. 18. Her kan du fA hjelp til at finde sporgsmAl, du kan bruge).
Interviewet fremfores til sidst et par gange i klassen/gruppen med forskellige personer iAs og
B's rolle.

Opgave 3: Samtaler - parvis
Skift partner, ogtar nu en mere fri samtale om ferier og rejser. Find sA igen en ny partner og pr@v
igen.

Skriftlig dialog
Opgave: Skriv en dialog om ferier eller rejser med bAde As og B's replikker.



Lytteovelse 2: Lyt efter ord, setninger og udtale

Opgave 1:
1) Lyt til lydfil nr. 13 uden at lese. Lyt efter ordene i de enkelte setninger og gentag.

2) Lyt igen og les samtidig. Gentag, og v@r serlig opmarksom pA udtalen af de lysegrA ord.
Bemerk forskellen mellem skrift og lyd. Bemark ogsA tryk og rytme.

B:

A

B:

A:

B:

A:

B:

A

B:

A:

B:

A:

'Hej, 'det er'lange Siden.
'Hvad 96r du 'rundt og laver?

Ueg har lige veret i ltalien.
'Ndh, 'hvad lavede du der?
'Det var bare Terie.

Var du bammen med 'nogen?

'Neh, jeg reiste alene. Jeg skulle be5age
'en af mine Venner. Han bor der.
'N&h, 'hvad laver han Uer?

Han hrbejder pA et'kursuscenter.

Hvor'lenge Var du der?

I tre'uger.
'Hvor i ltalien Var det.

Det var pA SarUinien.
'NAh, Uet lyder Spendende. HvorUan var

der 'der?

Der var'dejligt - fred og 'ro og flot natur.

HvorUan var Vejret?
'Det var Tint. Der var om'kring 30o
(grader).
'Hvad'lavede du bA der'nede?

Jeg badede og Tiskede og Vandrede i

bjergene. Og sA'lejede jeg'ogsA en bilog

korte 'rundt og bA en hel 'masse.

Er du 'lige kommet hjem?

Ua, jeg kom'hiem i tirsdags.

Hvor lang tid tager flyveturen'egentlig?

Ca. tre timer.
'Hvad m&tte du 5A give for'rejsen?
'Lidt'over 3000.

hlAh, det er jo'ikke sA !alt. Er du SA

belyndt at hrbejde i'gen hu?
'Nej, jeg be'gynder Tsrst i 'n&ste'uge.

B:

A:

B:

A

B:

B:

A

B:

A:

B:

A:

B:

Opgave 2: Las dialogen parvis
Las dialogen sammen to og to (A og B), og hjelp hinanden med udtalen. Var opmerksomme pA
de fysegrA ord, og var ogsA opmerksomme pA rytmen. Fremtar derefter dialogen for et andet par,
og byt sA roller og lyt til dem. Lyt til sidst til lydfilen igen. (Tran igen udtalen hjemme til cd-rom'en).

Opgave 3: Mundtligt resume
Genfortal hovedpunkterne i hlstorien. Brug dine egne ord. Begynd sAdan: Jeg talte for resten med
Ole igAr. Han har lige varet ude at rejse ...
Tran forst sammen to og to. Tll sidst velges 6n person til at fremlegge i klassen.



Udfyldningsopgave: Find spsrgsmal til svar
Jonas og Carla taler om Carlas rejse. Du ser her Carlas replikker, men hvad siger Jonas? Udfyld
Jonas' replikker.

Jeg har l ige varet i  Frankrig.

Ja, det var bare ferie.

I  Par is .

Nej, jeg har varet der f lere gange for

|  14dage .

I  sondags.

Nej, jeg var sammen med en af mine veninder.

PA et hotel i Latinerkvarteret.

1. Car la:

Jonas:
Carla:

2. Jonas:
Carla:

3. Jonas:
Carla:

4. Jonas:
Carla:

5. Jonas:
Carla:

6. Jonas:
Carla:

7. Jonas:
Carla:

8. Jonas:
Carla:

9. Jonas:
Carla:

1 0. Jonas:
Carla:

11. Jonas:
Carla:

12. Jonas:
Carla:

13 Jonas:
Carla:

14. Jonas:
Carla:

15. Jonas:
Carla:

16. Jonas:
Carla:

17. Jonas:
Carla:

Det var ikke specielt godt, men det var o.k.

Det kostede 100 Euro om daoen.

Vitog toget.

Det tager 16 t imer, men vi havde l iggevogn, sA vi sov det meste af vejen.

Ja, det var fantastisk godt vejr nesten hele t iden. Det regnede kun 6n dag.

Ja, vifandt nogle gode smA restauranter.

Ja, jeg kan godt klare mig pA fransk, men de f leste taler ogsA engelsk.

Vi var bl.a. i  Pompidoucentret og pa Louvre.

Nej, jeg var i  EiffeltArnet sidste gang, jeg var der, sA det gad vi ikke

Nej, jeg havde ikke f lere penge t i lbage.



Fortellende tekster
*pgav* 1 : LytteforstAelse
Lyt et par gange t i l  lydfi l  nr.14, og hjelp hinanden med at opsummere indholdet af teksten.

Opgav* t; Tekst - Udfyldningsopgave
Lyt et par gange t i l  lydfi l  nr. 15 og indsat de ord, der mangler i  teksten. Ver opmarksom pA
bojningsendelserne. Hvordan lyder de, og hvordan skrives de? Ver ogsA opmerksom pA de smA
ord. Nogle af dem er sv@re alhsre, da vi i  almindelig tale'spiser'mange bogstaver.
(Ved selvstandigt arbejde checkes til sidst med den originale tekst pA: www.synope.dk).

Hassan har

De

i  Herning sammen med _

Hassans bror Ali og hans familie.

. Det ca. tre en halv time.

hus, og var hos ham _ fem

og sig, og Hassans barn

kone og tre bsrn.

De bil

De

med

Al iha r

voksne

fatre og . Vejretvargodtdet_ af ,ogom

grillede de _ i _. En dag var de ogs& ved

De madkurv og sodavand med og picnic pA

det sjovt sammen. De og legede i_,

og de nod meget. syntes, _ det var _ dej

ferie, og nu de _ t i l ,  _Ali  og hans famil ie

besog i Ksbenhavn. Sa _ de i Tivoli.

Opgave 3: Udtaletr@ning
Lyt til lydfil 15 igen, og gentag med tydelige rytmegrupper. (Check trykkene pA www.synope.dk).

Opgave:*:  Diktat
Skriv teksten som diktat (gerne hjemme til cd'en - set sA selv kommaer og punktummer).

CIpgav* $; SporgsmAl og svar
GA sammen to og to og lav spzrgsmAl og svar til teksten (se ogsA de sproglige opgaver s. 53-64).

Opgave 6: Mundtligt resume
Genfortel Hassans historie isammenhengende form. Fremlag for hinanden parvis eller i klassen.

O;:Eave 7: Fortal selv om en ferie eller en rejse
Forbered dig hjemme pA at fortelle i klassen/gruppen om en ferie eller en rejse, du har veret pA
eller om en ferie eller en rejse, du skal pA.

Spgave &: Skrift l ig fremstil l ing
Skriv en tekst om en rejse, du har veret pA.

l ig

pA



Dialoger om arbejde

Du s idder  sammen med nogle venner .
En af dem fortal ler, at han har fdret nyt job.
Du er interesseret, og du har mange
spo rgsmdtl.

_{

Din ven siger:
'Jeg har fAet nyt job'

Hvad spsrger du om?

Find sporgsmi l  t i l  d ia logen

Hvad vi l  du sige/sporge om i denne situation?

Snak om det i  klassen, skriv forslagene op pa tavlen og ret i  fel lesskab. Eller snak om det parvis
el ler i  grupper, og fA bagefter hjalp af lereren.

Bemark: Det er vigt igt, at det bl iver naturl ige og korrekte danske satninger.

Skriv jeres sporgsmAl her:

;, '} '

23 _._
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Eksempler pi sporgsmal ti l: 'Jeg har fAet nyt job'
Les og forstA eksemplerne Lyt sA t i l  lydfi l  nr. 16, gentag og tren din udtale (gerne

hjemmearbejde). Bemerk tryk og rytme. Udvelg de sporgsmAl fra l isten, du gerne vi l  huske, og
tren iser disse setninger.

Fsrste reaktion 1. 'Nej, er det 'rigtigt? Til 'lykke med 'det!

2. 'NAh, hvad 'er det for et Job? (se s. 61)

3. 'NAh, hvor'henne?

4. 'Er du startet? Hvor'nAr er du be'gyndt pA det?

5. 'Hvad 'er det for et'sted? 'Hvad laver de der?

6. Er det en 'stor hrbejdsplads? (/et stort firma)

7. Hvor 'mange 'ansatte 'er der?

8. Er det en 'god arbejdsplads? (/et 'godt'sted)

9. Hvordan f ik du Jobbet? Var det gennem en an'nonce?

10. Var det gennem'nogen, du kendte?

11 . Har de 'brug for f lere?

12. Er det et fuldtidsjob (/et 'deltidsjob)?

13.  Hvor 'mange t imer 'arbejder  du 'sA om'ugen?

14. Hvor'dan er din 'arbejdstid?

15. HvornAr 'msder du? Hvor'nAr fAr du fr i?

16. Hvor'dan er ' lsnnen?

17. Hvad fAr du i t imen (/om'mAneden)?

18. 'Hvad skal du'sA'lave?'Hvad bestAr dit arbejde' i?

19. 'Hvad er dine 'arbejdsopgaver?

20. Er det'hArdt (/svert)?

21. 'Hvad synes du 'om det? Er du glad Tor det?

22.'Har du nogle 'gode kolleger?

23. HvorUan er din 'chef?

24. 'Hvilken 'uddannelse skal man 'have?

25. 'Hvad skal man 'kunne? 'Hvad 'krever de?

26. Skal man v@re'god t i l  'dansk? (/. . .have'korekoft?)

27 . 'Hvor' l igger det'henne?

28. Hvor'dan kommer man der'ud? 'GAr der en'bus der'ud?

29. Hvor' lang t id tager det at komme der'ud?

30.  (Ua,  men) 'he ld og ' lykke 'med det .

Arbejdspladsen

Ansattelsen

Arbejdstiden

Sted og transport

Lsnnen

Arbejdet og kol-
legerne

Kravene

'.- 24
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Lytteovelse 1: Lyt efter informationer
Situationen: Liv har lige fAet nyt job. Hun taler med Erik og forteller om sit nye job.
Les sporgsmAlene. Lyt derefter et par gange til lydfil nr.17 og'svar pi spargsmAlene:

1. Hvad er det for et job, Liv har fAet?

2. Er det et fuldtidsjob?

3. Hvad laver hun mere?

4. Hvordan fik hun jobbet?

5. Har hun pravetdet arbejde for?

6. Hvilke erfaringer har hun med bsrn?

7. Hvor ligger institutionen?

8. Hvad synes hun om abejdspladsen?

9. Hvor mange ansatte er der?

10. Hvad synes hun om arbejdet?

11. Hvordan er hendes arbejdstid?

12. Hvordan er lsnnen?

13. HvornAr startede hun pd jobbet?

Mundtlig trening
opgave 1: Interview - failes mundilig trening i klassen eller i gruppen
Lereren eller en udvalgt person (A) siger: 'Jeg har fAet nyt job'. Resten af gruppen stiller sporgs-mAl, og lereren ellerAsvarer. Alle hjeiper med at rette, sd satningerne oliirei korrekte.
Opgave 2: lnterviews - parvis traning
GA sammen to og to (A og B). A siger: 'Jeg har fAet nyt job'. B interviewerA om hans/hendes job,
og A svarer. Herefter byttes roller. Prov begge roller et par gange, til interview elkarer uden pro-
blemer. (Brug gerne eksemplerne s. 24. Her kan du fA hjelp til at finde spargsmAl, du kan
bruge).
Interviewet fremfsres til sidst et par gange i klassen/gruppen med forskeilige personer iAs og
B's rolle.
Opgave 3: Samtaler - parvis
Skift partner, ogfar nu en mere frisamtale om job. Find sA igen en ny partner og prov igen.

Skriftlig dialog
opgave: Skriv en diarog om job med bade As og B's reprikker.



Lytteovelse 2: Lyt efter ord, satninger og udtale

Opgave 1:
1) Lyt til lydfil nr. 18 uden at lase. Lyt efter ordene i de enkelte setninger og gentag.
2) Lyt igen og les samtidig. Gentag, og v@r serlig opmarksom pA udtalen af de lysegrA ord.

Bemerk forskellen mellem skrift og lyd. Bemark ogsA tryk og rytme.

A:
B:
A:

B:
A:

B:
A:

'J*g **;" ' i iE* fAet'nyt Job.
'NAh, 'hva<"1 '*r ei*t for et Job?
Jeg er hl*v*t'medhjalper pli et fritids-

hjem.
'NAh, er det et Tuldtidsjob, el ler 'hvacJ?
'Nej, c:l*t *tr'kun tyv* timer om 'ugen, sA
j*g h*r tid tii at 'im** ved Siden 'af.

'NAh, hvor'dan fik du det?

Jeg 5A en an'nonce i aVisen, og 'sA gik

jeg 'hen og '*n*kk*q l* 'm*c{  d*m.

Har du'pr@vet at arbejde mqd'barnlsr?
'N@h, dst *r Torste Qang, men jeg *r Vant

t i l  'born. Jeg har s*lv f len*'smA

soskende.
'Hvor'er det 'h*n;i*?

il*t *r 'lig* 500 'meter Tra, hvor jeg bor.
'Det 'lyder'godt. Er det et 'rart Sted?

Ua, d*r er Smadderhyggeligt, og jeg 'har

r- lcg!* 'meget'**d* kol ' leger.

Er det en 'stor institution?
'Nej, d*t ei" et 'ret ' l i l ie 'sted. Vi er ' ikke
'mere *nd fem hnsatte.

Er det'hArdt?
'Det *yn*s jeg '!kk*. il*r *r selvfolgelig

temmel ig 'meget ' larm,  men d* t  en 'ogs*
'meget 5jol4. 'S*rr:en* er'meget's6de.

B: Hvor'dan 'er din 'arbejdstid?

A: il*t er'lidt for'skelligt. Jeg hrbejder Tire
'c1age om 'ug*r'r. 'Fulcgie $ange 'er jeg der
om'morgenen, og'n*gle 'gange om'ef ter-
middagen.

B: 'Hvad fAr du 5i om'm6neden?
A: Om'kring 9.000.
B: Hvor'lmrige 'er det, 'siei*r: du *r Startet?
A: '*et *r'cirka'14 Uage 'siden.

B: 'NAh, men ti l  ' lykke'rned det.
A: Tak.

B:
A:
B:
A:

B:
A:

B:
A:

Opgave 2: Les dialogen parvis
Les dialogen sammen to og to (A og B), og hjelp hinanden med udtalen. Ver opmerksomme pA
de lysegrA ord, og ver ogsA opmerksomme pA rytmen. Fremtar derefter dialogen for et andet par,
og byt sA roller og lyt til dem. Lyt til sidst til lydfilen igen. (Tren igen udtalen hjemme til cd-rom'en).

Opgave 3: Mundtligt resume
Genfortel hovedpunkterne i historien. Brug dine egne ord. Begynd sAdan: Jeg talte for resten med
Liv i gdr. Hun har lige fAet nyt job ...
Tren fsrst sammen to og to. Til sidst velges 6n person til at fremlagge i klassen.



Udfyldningsopgave: Find sporgsmal ti l svar
Line og Emil taler om Emils nye job. Du ser her Emils replikker, men hvad siger Line? Udfyld
Lines replikker.
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Fortallende tekster

Opgave 1 : LytteforstAelse
Lyt et par gange til lydfil nr. 19, og hjelp hinanden med at opsummere indholdet af teksten.

Opgave 2: Tekst - Udfyldningsopgave

Lyt et par gange til lydfil nr. 20 og indset de ord, der mangler i teksten. Ver opmerksom pA
bojningsendelserne. Hvordan lyder de, og hvordan skrives de? Ver ogsA opmarksom pA de smA
ord. Nogle af dem er sv@re alhare, da vi i  almindelig tale'spiser'mange bogstaver.

(Ved selvstandigt arbejde checkes til sidst med den originale tekst pA: www.synope.dk).

Amina har l ige job. Hun som kskkenmedhjelper

_ kantine. _ fuldtidsstilling, og hver dag hun klokken 7.30

og - friklokken 15.30. er ikke sA hoj, men hun har

kolleger, og chef er ogsd flink.

Hver dag Amina morgenmad, _ op, rent og

frokost. Hun har tit , for det firma, og

mange ansatte. Amina er glad for . Hun kan godt

mad, og hun ergod_ Hun moder mange mennesker, og det

lidt uden forsynes hun.

men det er nemt forAmina pA arbejde, _ der

en bus lige . Det kun et kvarter.

Opgave 3: Udtaletraning
Lyt til lydfil 20 igen, og gentag med tydelige rytmegrupper. (Check trykkene pA www.synope.dk).

Opgave 4: Diktat
Skriv teksten som diktat (gerne hjemme til cd'en - set sA selv kommaer og punktummer).

Opgave 5: SporgsmAl og svar
GA sammen to og to og lav sporgsmAl og svar til teksten (se ogsd de sproglige opgaver s. 53-64).

Opgave 6: Mundtligt resume
GenfortelAminas historie i sammenhengende form. Fremleg for hinanden parvis eller i klassen.

Opgave 7: Fortel selv om et job, du har eller har haft
Forbered dig hjemme pi at fortalle i klassen/gruppen om et job, du har eller har haft i Danmark
eller i dit hjemland. Du kan ogsA valge at fortalle om et job, du er interesseret i.

Opgave 8: Skriftl ig fremstill ing
Skriv en tekst om et job, du har eller har haft eller om et job, du er interesseret i.



Dialoger om venner og bekendte

En kollega fortel ler, at han l ige har modt en
fa l les bekendt ,  som du ikke har  set  i  lang
t id .  Du er  nysgerr ig ,  og du har  mange
sporgsmAl .

Din kol lega siger:
'Jeg msdte for resten

Marc i gAr'

Hvad sporger du om?

Find sporgsmAl  t i l  d ia logen

Hvad vi l  du sige/sporge om i denne situation?

Snak om det i  klassen, skriv forslagene op pa tavlen og ret i  fel lesskab. Eller snak om det parvis
el ler i  grupper, og fA bagefter hjelp af lereren.

Bemark: Det er vigt igt, at det bl iver naturl ige og korrekte danske satninger.

Skriv jeres sporgsmil her:

ar.--
2 9  - +
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Eksempler pi spsrgsmal t i l :  'Jeg modte for resten .. .  igir '
Les og forstA eksemplerne. Lyt sA t i l  lydfi l  nr.21, gentag og tren din udtale (gerne

hjemmearbejde). Bemerk tryk og rytme. Udvelg de sporgsmAl fra l isten, du gerne vi l  huske, og
tren iser disse setninger.

Fsrste reaktion 1. Nej, hvor 'sjovt. 'Det var da Sjovt.

2. 'Hvor'henne? 'Hvor'madte du ham (/hende) 'henne?

3. Hvor'dan var det?

4. Var det'hyggeligt (at 'snakke 'med ham)?

5. Hvor' lange 'er det, siden du 'sidst har'set ham?

6. 'Ligner han sig 'selv? Hvordan sA han ud?

7. Er han blevet 'god til 'dansk? Taler han 'godt 'dansk nu?

8. Hvordan 'har han (/hun) det? Hvor'dan 'gAr det'med ham (/hende)?

9. 'Hvad gAr han 'rundt og 'laver?

10. 'Bor  han 's tadig pA Norrebro?
'11. 'Hvor'bor han 'nu?

12. Er han Tlyttet siden sidst?

13. Har han fAet 'arbejde?

14. Arbejder han Stadig som 'kok? (/i 'Fotex)

15. Er han stadig arbejdslos?

16. Er han blevet fardig med'studierne (/sin'uddannelse?)

17. Leser han Stadig 'engelsk? GAr han Stadig til 'dansk?

18. Har han Stadig kontakt med 'Mads? Ser han noget til Mads?

19. 'Sagde han noget om 'Peter?

20. Spiller han Stadig 'guitar (/fodbold)?

21. Er han Stadig 'lige 'morsom (/5jov/'skarlal\torlig)?

22. Har han fundet en 'pige? Er han blevet'gift?

23. tsor han Stadig Sammen med Eva? Er han Stadig kereste med'Eva?

24. Har han fAet'nogen (/flere) 'bsrn?

25. Hvordan gAr det med hans 'ssster (/hans for'eldre)?

26. 'Lever hans far'stadig?

27. Har | 'aftalt 'noget? Skal | 'ses i'gen?

28. 'Fik du hans telefonnummer?

29. Skalvi ' ikke'p@ve at 'msdes i 'gen hl lesammen?

30. Du mA'hi lse ham, hvis (/nAr) du 'ser ham i 'gen.

Om msdet

Om personen

Bol ig

Arbejde
uddannelse

Fr i t id og
gamle venner

Famil ie

Kontakt



Lytteovelse 1: Lyt efter informationer
Situationen: Lise taler med Bent. Hun har lige modt en af deres gamle venner og forteller nu om det.
Les spargsmAlene. Lyt derefter et par gange til lydfil nr.22, og svar pA sporgsmAlene:

1. Hvem modte Lise?

2. Hvordan var det at msde hende?

3. Hvorndr sA Lise hende sidst?

4. Hvordan ser hun ud nu?

5. Hvor msdte Lise hende henne?

6. Hvad laverhun i Kobenhavn?

7. Hvorborhun nu?

8. Hvor boede huntar?

9. Hvem er Lars?

10. Hvem er Claus?

11. Hvad laver Claus?

12. Hvordan gAr det med hendes ssster?

13. Hvad har Lise aftalt med hende?

Mundtl ig trening
Opgave 1: Interviews - felles mundtlig traning i klassen eller i gruppen
Lareren eller en udvalgt person (A) siger: 'Jeg modte for resten ... i gAr' eller: 'Jeg var sammen
med ... i gAr'. Resten af gruppen sti l ler spargsmdl, og lereren eller A svarer. Alle hjelper med at
rette, sA setningerne bliver korrekte.

Opgave 2: Interviews - parvis trening
GA sammen to og to (A og B). A siger: 'Jeg modte/var sammen med ... i gAr'. B interviewerA om
hans/hendes ven/veninde, og A svarer. Herefter byttes roller. Prov begge roller et par gange, til
interviewet ksrer uden problemer. (Brug gerne eksemplerne s. 30. Her kan du fA hjelp til at finde
sporgsmAl, du kan bruge).
lnterviewet frem{sres tit sidst et par gange i klassen/gruppen med forskellige personer i As og
B's rolle.

Opgave 3: Samtaler - parvis
Skift partner, oglar nu en mere fri samtale om (felles) venner og bekendte (gerne om klasse-
kammerater). Find sA igen en ny partner og prav igen.

Skriftfig diafog
Opgave: Skriv en dialog om venner og bekendte med bide As og B's replikker.



A:

B:

A:

B:

A:

Lytteovelse 2: Lyt efter ord, satninger og udtale

Opgave 1:
1) Lyt til lydfil nr.23 uden at lese. Lyt efter ordene i de enkelte setninger og gentag.
2) Lyt igen og las samtidig. Gentag, og v@r serlig opmarksom pA udtalen af de lysegrA ord.

Bemerk forskellen mellem skrift og lyd. Bemerk ogsA tryk og Mme.

A: Ueg'modte for'resten Ma'rie i gAr.

B: Gjorde du'det? Hvor'dan var'det?

A: 'Det var 'meget 'hyggel igt .

B: Hvor'lange er det'egentlig, 'siden

du Sidst har Set hende?

Det er vel fem-Seks'61 Siden.
'Ligner hun sig 'selv?

Ua, men hun er blevet' langhAret,

og SA har hun fdet'briller.
'Ndh, 'hvor'modte du hende'henne?

Det var'nede pd stationen. Jeg Stod og
Venlede pA toget, og bA kom hun
'pludselig 'gAende.

B: 'Ndh, 'hvad laver hun 'her? 'Bor hun 'ikke i
Viborg?

A: 'Nej, hun er'lige flyttet til Koben'havn.

B: 'NAh, 'hvor bor hun sA'henne?

A: Hun har fdet en hndelslejlighed pA
'Osterbro.

B: Hvor'dan kan det Vere, hun er flyttet

herover?

A: Hun er kommet'ind pA medi'cinstudiet i
Ksben'havn. Hun skal Starte'efter

Sommerferien.

B: 'Ndh, er hun Stadigvek'sammen med
'ham 'der'Lars?

A: 'Nej, 'de er gAet fra hin'anden. Hun har

B:

A:

B:

A:

B:

A:

fdet en 'ny'kareste. Det er'en, der hed-

der 'Claus. 'Han leser 'ogs& medi 'c in.
'Der kan man 'bare 5e. 'Hvad 5i med
hendes Soster? HvorUan lAr det med
'hende.

'Det gAr Tint. 'Hun bor'stadig 'sammen

med'Peter. 'De har'lige fAet et barn.

O.'k. Tror du, du kommer til at 5e hende

i'gen?

Ua, vi 'aftalte ai Ses en'gang i 'naeste
'uge. 'Der skaljeg 'ud at be'ssge hende.

Ua, men 5A mA du 'hilse hende Tra mig.
'Det Skaljeg hok.

Opgave 2: Las dialogen parvis
Les dialogen sammen to og to (A og B), og hjalp hinanden med udtalen. Ver opmarksomme pA
de fysegrA ord, og ver ogsA opmarksomme pA rytmen. Fremtar derefter dialogen for et andet par,
og byt sd roller og lyt til dem. Lyt til sidst til lydfilen igen. (Tran igen udtalen hjemme til cd-rom'en).

Opgave 3: Mundtligt resume
Genfortel hovedpunkterne i historien. Brug dine egne ord. Begynd sAdan: Jeg madte Marie nede
pi stationen i gdr. Det var rigtig hyggeligt ...
Tren forst sammen to og to. Til sidst valges 6n person til at fremlagge i klassen.



Udfyldningsopgave: Find spsrgsmal til svar
Johan og Maria taler om en gammel ven, som Maria modte i gAr. Du ser her Marias replikker,
men hvad siger Johan? Udfyld Johans replikker.

1. Maria: Jeg modte for resten Michael i  gAr.

Johan:
Maria: Det var midt pA hovedgaden.

Maria: Det var meqet hyggeligt.

3. Johan:
Maria: Det mA vel vere 5 Ar siden nu.

4. Johan:
Maria: Ja, han havde nasten ikke forandret sig.

Johan:
Maria: Ja, han taler nesten f lydende dansk nu.

Johan:
Maria: Han har fAet arbejde pA en restaurant.

7. Johan:
Maria: Nej, han har fAet en lej l ighed i Holbek. Det er vist lange siden.

8. Johan:
Maria: Nej de er f lyttet fra hinanden for f lere Ar siden.

9. Johan:
Maria: Ja, nu bor han sammen med en, der hedder Bente.

10. Johan:
Maria: Nej ikke endnu, men de venter barn t i l jul.

11.  Johan:
Maria: Ja, de ses jevnligt.

12. Johan:
Maria: Ja, de spil ler vist en gang imellem.

13. Johan:
Maria: Det gAr vist ikke sA godt med hans far. Han er ret syg. Men hans mor har det f int.

14. Johan:
Maria: Ja, det regner jeg med. Vi aftalte at r inges ved.

15.Johan:
Maria: Jo, det kunne da vere siovt.

16. Johan:
Maria: Ja, det skaljeg nok.



F
Fortallende tekster

Opgave 1 : Lytteforstielse
Lyt et par gange til lydfil nr.24, og hjelp hinanden med at opsummere indholdet af teksten.

Opgave 2: Tekst - Udfyldningsopgave
Lyt et par gange til lydfil nr. 25 og indset de ord, der mangler i teksten. Ver opmerksom pdr
bojningsendelserne. Hvordan lyder de, og hvordan skrives de? Var ogsA opmerksom p€r de smA
ord. Nogle af dem er sv@re alhare, da vi i  almindelig tale'spiser'mange bogstaver.

(Ved selvstendigt arbejde checkes til sidst med den originale tekst pA: www.synope.dk).

Frankhar_ godven, Bo. De hinanden fra

,ogde venner siden klasse. Bo

lille, kraftig fyr med hAr og ojne. Han Aben _ kvik og

har mange Han for sport og politik,

og han spendende med. Han er _ sjov, og han

er altid i _humsr. Og sd

Bo iArhus

han god

med sin kone og lilfe datter pd to dr. Han er

lille varksted.automekaniker, og han har

Frank glad for, han har bil, og den har han

med. den ikke

Bo ham som regel med den.

Opgave 3: Udtaletraning
Lyt til lydfil 25 igen, og gentag med tydelige rytmegrupper. (Check trykkene pA www.synope.dk).

Opgave 4: Diktat
Skriv teksten som diktat (gerne hjemme til cd'en - sat sd selv kommaer og punktummer).

Opgave 5: Spargsmill og svar
GA sammen to og to og lav sporgsmAl og svar til teksten (se ogsA de sproglige opgaver s. 53-64).

Opgave 6: Mundtligt resume
Genfortel Franks historie i sammenhengende form. Fremleg for hinanden parvis eller i klassen.

Opgave 7: Fortal selv om en ven eller en bekendt
Forbered dig hjemme pA at fortelle i klassen/g ruppen orn en ven eller en bekendt.

Opgave 8: Skriftl ig fremstill ing
Skriv en tekst om en ven el ler veninde.

fodbold.

rit



Dialoger om uddannelse

Du er sammen med nogle venner. En af
dem fortel ler, at hun er begyndt pA en ud-
dannelse.  Du er  in teresseret .  oo du har
mange sporgsmAl .

Din ven siger:

'Jeg er begyndt pA
en uddannelse'
Hvad sporger du om?

Find sporgsmAl  t i l  d ia logen

Hvad vi l  du sige/sporge om i denne situation?

Snak om det i  klassen, skriv forslagene op pa tavlen og ret i  fal lesskab. Eller snak om det parvis
el ler i  grupper, og fA bagefter hjalp af lareren.

Bemerk: Det er vigt igt, at det bl iver naturl ige og korrekte danske setninger.

Skriv jeres sporgsm6l her:

$
$
#
#

I

=

I

-
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Eksempler pi sporgsmAl til: 'Jeg er begyndt pi en uddannelse'
Les og forstA eksemplerne. Lyt sA til lydfil nr. 26, gentag og tren din udtale (gerne

hjemmearbejde). Bemerk tryk og rytme. Udvelg de sporgsmAl fra l isten, du gerne vi l  huske, og
tren iser disse satninger.

Forste reaktion 1. 'NAh, 'det lyder 'spendende!

2. 'Hvad 'er det for en 'uddannelse?

3. 'NA, 'hvad 'l@ser du? 'Hvad skal du \rere?

4. Hvor'nAr er du begyndt pA'det? Hvor'lenge har du gAet'der?

5. Hvor1ang tid tager'det?

6. Hvor'nAr'regner du med at blive fardig?

7. 'Hvad 'er det for en Skole (/et semi'narium/et universitet)?

8. 'Hvor' laser du 'henne? 'Hvor'gAr du 'henne?

9. Er det i Kaben'havn (/i Arhus?)? 'Hvor'ligger det?

10. Er det et'godt'sted (/en god'skole/et'godt semi'narium)?

11. Er det 'svert at komme 'ind?

12. 'Hvad 'kr@ves der for at komme 'ind? 'Hvad er'optagelseskravene?

13. Skal man have Dansk Prsve 3 (/studentereksamen) for at komme lnd?

14. 'Hvad synes du 'om det? Er du 'glad for det?

15. Hvor'dan 'er det?

16. Er det 'hArdt (/'svert)? Har du 'meget 'hjemmearbejde?

17. Hvor'dan'er dine'l@rere (/studiekammerater)?

18. 'Har du nogle lode lerere?'Har du nogle Sade Studiekammerater?

19. Hvor'mange timer har du om ugen?

20. Hvor'mange'er I pd'holdet?

21. 'Hvilke Tag 'har du sA?

22.'Hvad kan du 'bedst 'lide?

23. Er der meget 'gruppearbejde (/prolektarbejde)?

24. Er der bgsA praktik? Har du 'sA fundet en praktikplads?

25. HvorUan 'klarer du dig sko'nomisk?

26. Kan du 'sA fa S.'U.? ('Statens 'Uddannelsesstotte)

27. Kan du 56 have 'arbejde ved Siden 'af?

28. Hvor'dan er'mulighederne for at fA job 'bagefter?

29. 'Hvor vil du 'gerne 'arbejde bagefter? 'Hvad kan du 5A blive bagefter?

30. 'Na, men'held og'lykke'med det.

Tid

Uddannelsesstedet

Mening om studiet

Okonomi

Optagelse pA
uddannelsen

Uddannelsen

Fremtidsmuligheder

Gode onsker



Lytteovelse 1: Lyt efter informationer
Situationen: Trine er begyndt pA en uddannelse. Hun taler med Bo og fortaller om uddannelsen.
Las sporgsmAlene. Lyt derefter et par gange til lydfil nr.27, og svar pA sporgsmAlene:

1. Hvad leserTrine ti l?

2. HvornAr begyndte hun pi det?

3. Hvad synes hun om det?

4. Hvor lang tid tager uddannelsen?

5. Skal hun vere pA skole hele tiden?

6. Hvilke fag har hun? (Nevn mindst to)

7. Synes hun, det er svert?

8. Hvordan er arbejdsformen pA studiet?

9. Hvordan er hendes studiekammerater?

10. Hvordan klarer hun skonomien?

11. Er det svart at komme ind pA studiet?

12. Hvor vil hun gerne arbejde og hvorfor?

13. Hvorfor er det ikke svart at fA arbejde?

Mundtlig trening

Opgave 1: Interview - falles mundtlig traning i klassen eller i gruppen
Lereren eller en udvalgt person (A) siger: 'Jeg er begyndt pA en uddannelse'. Resten af gruppen stil-
ler spargsmdl, og lareren ellerA svarer. Alle hjelper med at rette, sA setningerne bliver korrekte.

Opgave 2: Interviews - parvis trening
GA sammen to og to (A og B). A siger: 'Jeg er begyndt pA en uddannelse'. B interviewer A om
hans/hendes uddannelse, og A svarer. Herefter byttes roller. Prsv begge roller et par gange, til
interviewet korer uden problemer. (Brug gerne eksemplerne s. 36. Her kan du fA hjelp til at finde
sporgsmAl, du kan bruge).
Interviewet fremfsres til sidst et par gange i klassen/gruppen med forskellige personer iAs og
B's rolle.

Opgave 3: Samtaler - parvis

Skift partner, oglar nu en mere fri samtale om uddannelse. Find sA igen en ny partner og prov igen.

Skriftlig dialog
Opgave: Skriv en dialog om uddannelse med bAde As og B's replikker.

il-*



Lytteovelse 2: Lyt efter ord, satninger og udtale

Opgave 1:
1) Lyt til lydfil nr. 28 uden at lese. Lyt efter ordene i de enkelte setninger og gentag.
2) Lyt igen og les samtidig. Gentag, og v@r sarlig opmarksom pA udtalen af de lysegrA ord.

Bemark forskellen mellem skrift og lyd. Bemerk ogsA tryk og rytme.

A: 'Hej, det er' lange Siden. 'Hvad gAr'du
'rundt og'laver?

B: Jeg er be'gyndt p* en 'uddannelse.

A: 'Ndh, 'det  lyder 'spmndende. 'Hvad' laser
du 5A?

B: Jeg leser til so'cial-og Sundhedshjelper.
A: O.'k., hvor'nAr er du be'gyndt pA det?
B: 'Ef ter 'sommerfer ien.
A: 'NAh, er du 'glad for det?
B: Ua, det 'er jeg faktisk. 'Det er 'spandende.

A: Hvor lang tid tager det'egentlig?
B: 'Et 6r og to'mAneder.
A: 'NAh, det er jo 'ikke sA 'lang tid. Er der

'ogsA praktik?
B: Ua, der er Tlere praktikperioder, men'lige

'nu er jeg pA 'skole.

A: 'Hvad for nogle Tag 'har I bA?
B: Vi har Sundhedsfag og padagogik og

psykologi og Samfundsfag - og'sA'ogsA
nogle'praktiske Tag.

A: Er det Svart?
B: Ja, ' l idt. Der er en 'del at' l&se, men vi

'hjelper hin'anden. Vi har'meget
'gruppearbejde.

A: 'Har du 5A nogle 'ssde btudie-
kammerater?

B: Ua, det er et'ret'godt'hold. De {leste er
'meget Ssde. Vi 'har det bjovt Sammen.

A: 'Det var da'heldigt. Men 'hvad 5A med
skono'mien? Hvordan klarer du Uet?

'Det er' ikke'noget pro'blem. Jeg fAr
e'levlsn under'hele'uddannelsen.
'NAh, 'det lyder'godt. Er det'svert at
komme' ind?
'N@h, det tror jeg 'ikke. Jeg tror, 'alle
'ansogere biev'optaget Sidst.
'Hvor vil du 5A 'gerne 'arbejde 'bagefter?

Jeg vil 'gerne'arbejde pA et plejehjem.
'Det 'provede jeg, tar jeg Startede pA
bkolen, og det var jeg 'meget 'glad for.
Hvor'dan er'mulighederne for at fA lob
'bagefter?
'De er vist'rigtig 'gode. Man mangler vist
perso'nale flere Steder.

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

Opgave 2: Las dialogen parvis
Les dialogen sammen to og to (A og B), og hjalp hinanden med udtalen. Ver opmerksomme pA
de lysegrA ord, og var ogsA opmerksomme pA rytmen. Fremfar derefter dialogen for et andet par,
og byt sA roller og lyt til dem. Lyt til sidst til lydfilen igen. (Tran igen udtalen hjemme til cd-rom'en).

Opgave 3: Mundtligt resume
Genfortel hovedpunkterne i historien. Brug dine egne ord. Begynd sAdan: Jeg modte Trine i gAr.
Hun er begyndt pA en uddannelse ...
Tran forst sammen to og to. Til sidst valges 6n person til at fremlegge i klassen.



Udfyldningsopgave: Find sporgsmal ti l svar
Kim og Ulla taler om uddannelse. Du ser her Kims replikker, men hvad siger Ulla? Udfyld Ullas
replikker.

1.  K im:  Jeg er  l ige begyndt  pd en uddannelse.

Ulla:
Kim:  Jeo skalvere kok

Ulla:
K im:

Ulla:

Jeg gdr pA en hotel- og restauratinnsskole^

Kim: Jeg er glad for det. Det er meget godt.

Ulla:
Kim:  I  t re  uger  snar t .

Ulla:
t m

lla

Ki

UI

Fire Ar.

Kim: Ja, der er mest praktik, og ind imellem er der sA skoleperioder.

Kim: Nejjeg har ikke fundet noget endnu. Forelobig skaljeg vere pdr skolen sytten uger t i l .

Ul la:
Nej, det synes jeg ikke. Det er ok.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8,

L

10 .

11 .

12.

13 .

14.

15 .

16 .

17 .

K im:

Ulla:
K im:

Ulla:
K im:

Ulla:

Vi  er  ca.  30.

De f leste er meget sode, men der er ogsA nogle, cJer er l idt merkelige.

Kim:  Vi  er  der  f  ra  B-15 hver  dao.

Ulla:
K im :

Ulla:

Vi har madlavning og hygiejne og forskell ige smA kurser.

Kim:  Jeg kan bedst  l ide madlavning.

Ulla:
Kim:  Jeg fAr  S.U. ,  og s i i  har  jeg l id t  arbejde ved s iden af  .

Ulla:
K im :

Ulla:

Der er vist meget gocle muligheder for at fd noget.

Kirn: Jeg kunne godt tanke mig at arbejde pA et hotel.

Ulla:
Kim: 

-Iak

ffi-



Fortellende tekster

. LytteforstAelse
Lyt et par gange til lydfil nr.29, og hjelp hinanden med at opsummere indholdet af teksten.

. ., i ,, i ,.. ' : .. , Tekst - Udfyldningsopgave

Lyt et par gange til lydfil nr. 30 og indset de ord, der mangler i teksten. Ver opmerksom pA

U'olningsenOelsLrne. ilvordan lydei de, og hvordan skrives de? Ver ogsA opmerksom pA de smA

orO. pogte af dem er svere alhsre, da vi i almindelig tale'spiser'mange bogstaver'

(Ved selvstendigt arbejde checkes til sidst med den originale tekst pA: www'synope.dk).

Mehmet igang med

pA seminariet. Han born, og han - gerne padagog.

tre et

har han bAde praktiske og fag. Mehmet kan

bedst de praktiske fag. Han er god til hander,

og han glad - varkstedsfagene. Han - godt - musik

og boldspil - flere i  uddannelsen, og Mehmet

har allerede i praktik en gang. Han var pA - fritidshjem. Her var han mest

med de og det var han glad -. Han

bold - -, og han ogsA iverkstedet. Han

synes, at det - vigtigt, - der er ti lde store drenge.

i ' , : :  j i l , r t j :  . i  Udta lgt fAning

Lyt til lydfil 30 igen, og gentag med tydelige rytmegrupper. (check trykkene pa www.synope'dk).

*.1i::'", r:: -1. Diktat

Skriv teksten som diktat (gerne hjemme til cd'en - set sA selv kommaer og punktummer).

,!*:'1.;. \..:, ': r.-' SpOfgSmAl Og SVaf

GA sammen to og to og lav sporgsmAl og svar tilteksten (se ogsA de sproglige opgaver s' 53-64)'

Mundtligt resume
Genfortal Mehmets historie isammenhengende form. Fremleg for hinanden parvis eller i klassen'

!r.q:rrir-. 
' ' '  

Fortel selv om en uddannelse

Forbered dig hjemme pA at fortelle i klassen/gruppen om en uddannelse, du er i gang med eller

om en uddannelse, du har taget eller er interesseret i at tage'

l-Ji;,Li;r , t.. ..'; skriftlig fremstilling

Skriv en tekst om en uddannelse.

Han

hr.

PA

"- 40



DialoEer om sygdom og helbred

Du taler med en ven. Hun fortal ler, at hun
har  nogle problemer med helbredet .  Du er
bekymret ,  og du har  mange sporgsmAl .

Din ven siger:

'Jeg har det ikke sd godt'

Hvad sporger du om?

Find sporgsmAl  t i l  d ia logen

Hvad vi l  du sige/sporge om i denne situation?

Snak om det i  klassen, skriv forslagene op pa tavlen og ret i  fel lesskab. Eller snak om det parvis
el ler i  grupper, og fA bagefter hjalp af lareren.

Bemark: Det er vigt igt, at det bl iver naturl ige og korrekte danske satninger.

Skriv jeres sporgsm6l her:

:i,

,i{

L-_
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Eksempler pi sporgsmal ti l: 'Jeg har det ikke sA godt'
Les og forstA eksemplerne. Lyt sA t i l  lydfi l  nr. 31, gentag og tren din udtale (gerne

hjemmearbejde). Bemerk tryk og rytme. Udvelg de sporgsmAl fra l isten, du gerne vi l  huske, og
tran isar disse setninger.

Fsrste reaktion 'NAh, 'hvad er der i Vejen?
'Det lyder'ikke sA godt (/rart)!
'Ved du, hvad det 'er for'noget? (ved beskrivelse af symptomer)

Er det slemt (/alVorligt)?

Tid / varighed 5. Hvor' lenge har du 'haft det?

6. Hvor' lenge har det Varet?

7. Har du 'haft det tsr? 'Fhr du tit 'det?

8. Ved du, hvad det'kommer hf? 'Hvad tror du, det'kommer hf?

9. Kan det vere noget allerli (/pigVekSem)? Tror du, det er noget allergi?

10. Det kan V@re, du mangler'D-vita'min (/har for 'hojt 'blodtryk).

11 . 'Er det der 'hele t iden?

12. Har du 56 'meget 'ondt? Har du feber (/'kvalme)?

13. Er der andre i fa'mil ien. der'har det?

Legebesog 14. Har du varet hos 'legen? Hvor'nAr skal du der'hen?

15. 'Hvad siger din ' lage?

16. Har de fundet 'ud hf , hvad det 'er?

17. Har du fAet 'checket (/'undersogt) ... (dit 'blodtryk)?

18. Tror du 'ikke, du skal 'pr@ve en specia'list?

19. Tager du 'noget i'mod det?

20. 'Hvad gsr man Ved det?

21.'FAr du 5A noget penici l ' l in? Skal du 'sA tage penici l , l in?

22. Hvor'lange skal du gore 'det?

23. Hvor' lenge har du 'gjort 'det?

24. 'Hjelper det'sA?

25. Kan du 5A'godt gA p6'arbejde (/'komme i 'morgen/tage'med

26. Er du 5A 'sygemeldt?

27. Hvor'ndr tror du 'sA, du kan komme pA hrbejde igen?

Behandl ingen

Gode rdd 28. Har du 'provet (at) ...(+ infinitiv)? MASke skulle du prove at

29. Du kunne mAske'ogsA prove at . . . (+ inf . )?

30. ( 'Na, men) 'god'bedr ing.

1 .

2.

3.

4.

Om sygdommen /
tilstanden

Konsekvenser

-42

Gode onsker



Lytteovelse 1: Lyt efter informationer
Situationen: Lis er syg. Hun taler med Jan og forteller om,
Les sporgsmAlene. Lyt derefter et par gange til lydfil nr.32,

hvordan hun har det.
og svar pA sporgsmAlene:

1. Hvad er der i vejen med Lis?

2. Hvor lenge har det varet?

3. Hvordan klarer hun det med sit arbejde?

4. Hvilke symptomer har hun?

5. Hvorhoj feberharhun?

6. Har hun haft det flere gange?

7. HvornAr var hun hos legen?

8. Hvad tror legen, det er?

9. Hvad medicin tAr hun imod det?

10. Hvad skal hun mere gare?

11.  HvordangArdetnu?

12. Hvorndr starter hun pA arbejde igen?

13. Hvem erJan?

Mundtlig traning
opgave 1: Interview - falles mundil ig traning i klassen eller i gruppen
Lereren eller en udvalgt person (A) siger: 'Jeg har det ikke sA godt'. Resten af grupen stiller
sporgsmAl, og lereren ellerA svarer. Alle hjelper med at rette, sA satningerne bliver korrekte.

Opgave 2: Interviews - parvis traning
GA sammen to og to (A og B). A siger: 'Jeg har det ikke sA godt'. B interviewer A om problemet,
og A svarer. Herefter byttes roller. Prav begge roller et par gange, til interview elkarer uden pro-
blemer. (Brug gerne eksemplerne s. 42. Her kan du fA hjelp til at finde sporgsm6l, du kan
bruge).
Interviewet fremfores til sidst et par gange i klassen/gruppen med forskellige personer iAs og
B's rolle.

Opgave 3: Samtaler - parvis
Skift partner, ogfar nu en mere fri samtale om sygdom og helbred. Find sA igen en ny partner og
prov igen.

Skriftlig dialog
opgave: Skriv en dialog om sygdom med bade As og B's replikker.



Lytteovelse 2z Lyt efter ord, satninger og udtale

Opgave 1 :
1) Lyt til lydfil nr. 33 uden at lese. Lyt efter ordene i de enkelte setninger og gentag.
2) Lyt igen og las samtidig. Gentag, og v@r sarlig opmerksom pA udtalen af de lysegrA ord.

Bemark forskellen mellem skrift og lyd. Bemerk ogsA tryk og rytme.

A: 'Hej, hvor'dan 'gdr det?

B: Det'96r faktisk'ikke Serlig 'godt.

A: 'NAh, 'hvad er der i Vejen?

B: Jeg 'har et'rnevetilfml*s.

A : 'Det ' l yder ' i kke  sA ' ra r t .

B: 'N@h, det'er det'heller' ikke.

A: Hvor'lmnge har du haft Uet?

B: 'Lidt'over en 'uge 'nu.

A: 'NAh, 'det var' lange. Er det Slemt?

B: Ua, det 'er det faktisk.

A: Er du 56 Sygemeldt?

B: Ua, jeg har 38,5, og jeg kaster'op

og har'kvalme og diar'r6.

Det er' ikke ti l  at irolde 'ud.

A: 'Hm, er der'andre ifa'mil ien, der'har det?

B: 'Nej, det er'kun 'mig.

A: Har du 'haft sddan noget Tor?

B: 'Nej, det er Torste Uang.
A: Kan det vere 'noget, du har Spist?

B: Ua, mASke. Jeg Ved det' ikke.

A: Har du veret hos lagen?

B: Ua, jeg var der'henne i forg6rs.

A: 'NAh, 'hvad sagde'hun?

B: Hun Sagde, at det 'nok var en

salmo'nellainfektion.

A: Ah, 'nej. Har du 'sA fAet 'noget i'mod det?

Ua, jeg har fdet noget antibi'otika, og Sdr

skaljeg drikke 'rigeligt med Veske.
'Hjelper'det sA?
Ua, jeg 'synes, det begynder at'h.|mlpe
lidt.
'NAh, Uet var da 'godt. Hvor'nAr tror du 54,
du kan komme pA'arbejde i 'gen?
'Det Ved jeg 'ikke - men det bliver i 'hvert

fald'ikke'l ige forelobig.
'NA, men 'sA mA du have'gorl 'bedring.

Tak - og 'hils kol'legerne.
'Det skaljeg 'nok.

B:

A:
B:

A:

B:

A:

B:

A:

Opgave 2: Las dialogen parvis
Les dialogen sammen to og to (A og B), og hjelp hinanden med udtalen. Ver opmerksomme pA
de lysegrA ord, og ver ogsA opmerksomme pA rytmen. Fremtar derefter dialogen for et andet par,
og byt sA roller og lyt til dem. Lyt til sidst til lydfilen igen. (Tran igen udtalen hjemme til cd-rom'en).

Opgave 3: Mundtligt resume
Genfortel hovedpunkterne i historien. Brug dine egne ord. Begynd s6dan: Jeg talte med Lis i gir.
Hun er syg . . .
Tren fsrst sammen to og to. Til sidst valges 6n person til at fremlegge i klassen.



Udfyldningsopgave: Find sporgsmal til svar
Jens ringer til Tine. Hun er syg, og de taler om hendes sygdom. Du ser her Tines replikker, men
hvad siger Jens? Udfyld Jens's replikker.

Hej ,  det  er  T ine.

Det gar ikke sA godt.

Jeg har  fAet  noget  merkel ig t  uds leet  pa benene

Det ved jeg ikke. Det er sddan en hel masse smd rode knopper.

Ja,  det  er  det .  Det  k lor  r ig t ig  meget .  Det  er  v i rke l ig  i r r i terende

I  snar t  en uge.

Nej, jeg kan godt ga pe arbejde.

Nej, jeg har aldrig haft sddan noget for.

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8.

L

10 .

11 .

12.

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

Nah, det ved jeg ikke. Jeg troede forst, det var nogle insektstik, men det er det i hverl fald ikke.

Nej ,  det  er  kun mig.

Han ved hel ler  ikke,  hvad det  er .  Jeg har  fore lob ig faet  noget  sa lve,  jeg skal  smore pA.

l f i re  dage.

Nej ,  det  synes jeg ikke,  det  gor .  Jeg er  r ig t ig  t ra t  a f  det .

Jo, jeg har ogsA fAet en henvisning t i l  en hudspecial ist.

Pa  i o rqn l : n

Det kan godt vare. Jeg ved del ikke. Men det f inder hudspecial isten forhdbenfl ig ud af.

Nej ,  jeg kan ikke ga isvommehai len fore iob ig,  sd du mA gd derhen a lene denne gang.

Tak skal du have

ffi-
/



FortCIllende tekster

Opgave f : LytteforstAelse
Lyt et par gange t i l  lydfi l  nr.34, og hjalp hinanden med at opsummere indholdet af teksten.

Opgave 2: Tekst - Udfyldningsopgave
Lyt et par gange til lydfil nr. 35 og indset de ord, der mangler i teksten. Var opmerksom pA
bojningsendelserne. Hvordan lyder de, og hvordan skrives de? Ver ogsA opmarksom pA de smA
ord. Nogle af dem er svare alh@re, da vi i  almindelig tale'spiser'mange bogstaver.

(Ved selvstendigt arbejde checkes til sidst med den originale tekst pA: www.synope.dk).

Morten har _ ikke sA godt. Han har med sin ryg, _ han

fra _ arbejde. Det _ nu i t i

slemt, og han har . Det_ ondt, hver

gang han sig, og han _ ikke _ om . Det

en dag, han lampe op. Han

en forkert bevegelse, _ pludselig kom

Moften har hos Han

smertestillende og legen har ogsA ham _ henvisninq

fysioterapeut. Her gAr han nu tre

massage. Det lidt, men han _ stadig ikke,

hvornAr han pA arbejde igen.

Opgave 3: Udtaletraning
Lyt til lydfil 35 igen, og gentag med tydelige rytmegrupper. (Check trykkene pA www.synope.dk).

Opgave 4: Diktat
Skriv teksten som diktat (gerne hjemme til cd'en - set sA selv kommaer og punktummer).

Opgave 5: Sporgsmil og svar
GA sammen to og to og lav sporgsmAl og svar til teksten (se ogsA de sproglige opgaver s. 53-64).

Opgave 6: Mundtligt resume
Genfortel Mortens historie isammenhengende form. Fremleg for hinanden parvis eller i klassen.

Opgave 7: Fortal selv om sygdom og helbred
Forbered dig hjemme pA at fortelle om sygdom og helbred. MAske har du selv nogle problemer
med helbredet, el ler du kender en, der har det. El lers kan du fortal le om en gang, du var syg.

Opgave 8: Skriftl ig fremstill ing
Skriv en tekst om sygdom og helbred.

og



Dialoger om fritid og motion

Du er sammen med nogle venner. En af
dem fortel ler, at hun er begyndt at motio-
nere. Du er interesseret, og du har mange
sporgsmAl .

Din ven siger:
'Jeg er begyndt
at motionere'

Hvad sporger du om?

Find sporgsmdl til dialogen

Hvad v i ldu s ige/sporge om idenne s i tuat ion?

Snak om det i  klassen, skriv forslagene op pa tavlen og ret i  fal lesskab. Eller snak om det parvis
el ler i  grupper, og fA bagefter hjalp af lareren.

Bemark: Det er vigt igt, at det bl iver naturl ige og korrekte danske setninger.

Skriv jeres sporgsmil her:

d*

47 -"



Eksempler pi sporgsmar tir: 'Jeg er begyndt at motionere,
opgave: Les og forsta eksemplerne. Lyt s6 til lydfil nr. 36, gentag og tran din udtale (gerne
ll;T[#:ij:3,;3ffi'jtryk os rytme. Udverj oe .pris.'ar t,i ri.i"n, ou jerne vir hiske, os

Fsrste reaktion

Om stedet

Faciliteter og for-
hold pA stedet

Personer

Om traningen

Andet

Gode snsker



Lytteovelse 1: Lyt efter informationer
Situationen: Bente er begyndt at dyrke motion. Hun taler med Jon og forteller om det.
Les sporgsmAlene. Lyt derefter et par gange til lydfil nr.37 og svar pA sporgsmAlene:

1. Hvilken motion dyrker Bente?

2. Hvorfor er hun begyndt pA det?

3. GAr hun pA et hold?

4. HvornAr startede hun pd det?

5. GAr hun altid alene derhen?

6. Hvor langt svommer hun hver gang?

7. Hvor lang tid tager det?

8. Hvor tit svommer hun?

L Hvor meget betaler hun hver gang?

10. Hvor l igger svommehallen?

11. Hvad tid pA dagen svsmmer hun?

12. Hvorfor velger hun det tidspunkt?

13. Hvad aftaler Bente og Jon?

Mundtlig traning
Opgave 1: Interview - felles mundtlig trening i klassen eller i gruppen
Lereren eller en udvalgt person (A) siger: 'Jeg er begyndt at motionere'. Resten af gruppen stiller
sporgsmAl, og lareren ellerAsvarer. Alle hjalper med at rette, sA setningerne bliver korrekte.

Opgave 2: Interviews - parvis traning
GA sammen to og to (Aog B). Asiger: 'Jeg er begyndt at ...'. B interuiewerAom fritid og motion, og
Asvarer. Herefter byttes roller. Prov begge roller et par gange, til interviewet ksrer uden problemer.
(Brug gerne eksemplerne s. 48. Her kan du fA hjalp til at finde sporgsmAl, du kan bruge).
Interviewet fremfores til sidst et par gange i klassen/gruppen med forskellige personer iAs og
B's rolle.

Opgave 3: Samtaler - parvis

Skift partner, ogfar nu en mere fri samtale om fritid og motion. Find sd igen en ny partner og
prov igen.

Skriftlig dialog
Opgave: Skriv en dialog om fritid og motion med bAde As og B's replikker.

ryZ



Lytteovelse 2= Lyt efter ord, satninger og udtale

1) Lyt t i l  lydfi l  nr. 38 uden at lese. Lyt efter ordene i de enkelte setninger og gentag.
2) Lyt igen og les samtidig. Gentag, og ver serl ig opmerksom pA udtalen af de lysegrA ord.

Bemark forskellen mellem skrif t  og lyd. Bemerk ogsA tryk og rytme.

A: rHej, r: " '

B:  '  , . r  l ase r

be'gyndt , ' '

gAr du rundt ,',. 'laver?

ek'samen. Og sA er jeg

, :  i 'de.
' :-, ,-r: ,r 111;g et par ki lo.
' 'gerne. Det er bare

,,.**q;;,,

turs'klippekort. Sd
A: 'Nej ,  'det  er '

A: Ua,  det ' lyder '
i a n
J " V

- s ;

A:

B :

A:

'Det var da en '

Ja ,  j eg  ' , , '  ' ,  , , , r :
'Det  ' , ,  , , , '  Jeg 

' ,  ,

B:
A:

B:

A:

B :

A:

B :

A:

B :

A:

B :

ikke sA'nemt.

Nej, desVerre.
'Hvor Svommer du '

hold el ler hvad?

Nej, jeg gAr bare ' , , , ,

svzmmehal len.

HVor ,:  ,  ,  : , , :  har du gjort t : ' .  .?
'Det er vel efter 'hAnden et par'mAneder,
'siden jeg ,,. , ,  ,  1,:, ' .

GAr du der'ned ,,,  , ,

Ja, nor'malt'gor jeg, fr|efl 
" 
::-,r,,,.. t'..,,:::,' )':..:,:.:.

har  jeg en ven ' inde '

Hvor 'meget  p le jer  du sA ' ' ,  t '  , ' : : ' : : : : : , . : : '?

Jeg 'svommer en ki lo'm€ter' .  : , . , , .r '  gang.

Hvor lang t id er du om det?

30-35 mi'nutter, og SA gAr jeg i  'sauna

t, ,  .  .  , .  : ,  , .  , :r- dej l igt.
'Ja, 'det . .  , ' .  jeg 'ogsa 'godt 'r l ' r , , . ' .

t i t  Svommer du?

B :  J e g ' S v o m m e r  r  ' ,  r : : : r : i  ' e n  ' g a n g  o m
| , ' - o g  t o  

" , :  
r , , , , , , ,  h V i s j e g f A r t i d .

Hvad er det for en Svommehal?

B: Det @; i '.,' ', ';;';,,,1,'.. lO'kale mOtiOnSCentef.
'Det er et 'udmerket sted.

? 'Ghr du pA et

r i

'det er '

t a - , a . : . . . . , ; .

SA

Det kunne jo Vare,

en 'dag .

B: 'Det er du 'meget Velkommen
'Det i ' , .r . l i r : i :r : :r da vere hyggeligt.

A:

B :

A:

B :

'HViIke ' : , : : , ' , , : ' : , , , : : . . , :  :  pIejef dU at 'SVOmme?

1 .::.::;;; 1;;:;,, nOf'malt ' l ir ' i:;i.,:r'::i:,: Og lOfdag. Jeg
'plejer at 'svomme t idl igt  om 'morgenen.

SA er  der  r : ' , , , . ' . ,  sA ' :
'Hvad I ,, ,1,,,, flg 'egentlig Tor det?

31 kroner pr. 'gang, hvis jeg 'kober et t i-

O. 'k., 'hvad'sA med 'n@ste :r,: ,r '
'Det gf i ': i:: ,,..i::r:r:.. Vi 'SeS 'lAfdag klOkken 8.

Les dialogen parvis
Las dialogen sammen to og to (A og B), og hjalp hinanden med udtalen. Ver opmerksomme pA
de lysegrA ord, og ver ogsA opmerksomme pA rytmen. Fremfsr derefter dialogen for et andet par,
og byt sA roller og lyt t i l  dem. Lyt t i l  sidst t i l  lydfi len igen. (Tren igen udtalen hjemme ti l cd-rom'en).

Mundtligt resume
Genfortal hovedpunkterne i historien. Brug dine egne ord. Begynd sAdan: Jeg talte for resten med
Bente i gAr. Hun er begyndt at svsmme ...
Tren forst sammen to og to. Til sidst velges 6n person ti l  at fremlegge i klassen.

rirr- 50
\ . .

A:

B :



Udfyldningsopgave: Find sporgsmal til svar
Tove og Mads taler om fritid og motion. Du ser her Mads' replikker, men hvad siger Tove? Udfyld
Toves replikker.

1.  Mads:  Jeg er  begyndt  at  sp i l le  vo l leybal t .

Tove:
Mads: Det er r igt ig sjovt.

Tove:
Mads: I to maneder.

Tove:
Mads: I en klub od Vesterbro.

Tove:
Mads:  To gange om ugen.

Tove:
Mads:  Ja,  jeg synes godt ,  jeg kan merke,  a t  min kondi t ion er  b levet  bedre.

Tove:
Mads:  Vi  sp i l ler  i  ca.  to  t imer .

Tove:
Mads:  Nej ,  det  gar  v i  ikke.  Det  er  bare et  mot ionshold

Tove:
Mads:  Nej ,  han er  ikke specie l t  god,  men det  er  s jovt  a l l igevel .

Tove:

2.

3,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 .

11 ,

12.

13 .

14.

15 .

16 .

17 .

Mads:  Ja,  Jeg gAr sammen med Lars og Er ik .

Tove:
Mads :  V i  e r  ca .20 .

Tove:
Mads:  De f leste er  meget  sode.  Der  er  kun 6n,  der  er  r id t  i r r i terende.

Tove:
Mads:  Ja,  det  t ror  jeg nok.  Det  er  ikke a l le .  der  kommer hver  qanq.

Tove:
Mads:  Mandag og onsdag.

Tove:
Mads:  Nej .  man larer  det  hur t ig t .

Tove:
Mads:  V i  g iver  kun 100 kr .  om mineden.

Tove:
Mads:  Ja,  en gang imel lem svommer jeg e l ler  jogger  en tur

Tove:
Mads: Tak skal du have.



Fortellende tekster

Opgave 1 : LytteforstAelse
Lyt et par gange til lydfil nr. 39, og hjelp hinanden med at opsummere indholdet af teksten.

Opgave 2: Tekst - Udfyldningsopgave
Lyt et par gange til lydfil nr. 40 og indset de ord, der mangler i teksten. Ver opmerksom pA
bojningsendelserne. Hvordan lyder de, og hvordan skrives de? Ver ogsA opmarksom pA de smA
ord. Nogle af dem er sv@re alhsre, da vi i  almindelig tale 'spiser'mange bogstaver.

(Ved selvstandigt arbejde checkes til sidst med den originale tekst pA: www.synope.dk).

Saman er gA ifitnesscenter. Han gAr i center midt i

Han gdr sammen med et par af .De

normalt 3-4 om . Det et fitnesscenter, og der er

faciliteter. bAde sauna og cafeteria. Der mange

mennesker. bAde og og Saman

efterhAnden mange

Saman pA lobebAnd en god kondition, og han

dyrker vegttraning.

han vilgerne have

hirdt, og han

. Det er

meget, men

for ham

se godt ud. Han der i t re nu, og

er begyndt efter ham. Det _ han stolt

Opgave 3: Udtaletr@ning
Lyt til lydfil40 igen, og gentag med tydelige rytmegrupper. (Check trykkene pA www.synope.dk).

Opgave 4: Diktat
Skriv teksten som diktat (gerne hjemme til cd'en - set sA selv kommaer og punktummer).

Opgave 5: SporgsmAl og svar
GA sammen to og to og lav sporgsmAl og svar tilteksten (se ogsA de sproglige opgaver s. 53-64).

Opgave 6: Mundtligt resume
Genfortel Samans historie isammenhangende form. Fremleg for hinanden parvis eller i klassen.

Opgave 7: Fortal selv om fritid og motion
Forbered dig hjemme pA at fortelle i klassen/gruppen om, hvad du laver i din fritid. Du kan ogsA
velge at fortelle, hvad du tidligere lavede ifritiden, evt. hvad du lavede ifritiden idit hjemland.

Opgave 8: Skriftl ig fremstill ing
Skriv en li l le tekst om din egen fritid.



Hv-ord:

Hvem

Hvad

Hvor

Hvornir

Hvorfor

Hvordan

Hvis

Hvi lken

Hvad for en "

Hvor gammel **

Hvor lange

Hvor mange

Sproglige opgaver med sporgsmil/svar-strukturer

Sporgsmil med hv-ord
Man kan lave sporgsmAl  med hv-ord og invers ion (omvendt  ordst i l l ing) .  Ordst i l l ingen er  her :
Hv-ord - V - S. (V: verbum, S: subjekt).

Sporgsmil:

Hvem er det?
Hv-ord V S

Hvad hedder han?

Hvor bor han?

HvornAr kom han t i l  Danmark?

Hvorfor gAr han pA sprogskole?

Hvordan kommer han i skole?

Hvis buskort er det?

Hvilken bus tager han?

Hvad for en skole gAr han pA?

Hvor gammel er han?

Hvor lenge har han gAet t i l  dansk?

Hvor mange kursister er der i  klassen? Der er 15 kursister.

* Bemerk: 'Hvad for en' og 'hvilken' har samme betydning. 'Hvad for en' bruges kun i talesprog. 'Hvilken' bruges
bAde itale og pA skrift. Bemerk formerne: hvilken/hvilkeVhvilke - og: hvad for en/eVnogle/noget (se s. 60-61).

-- Bemark: Man kan lave mange sammensetninger med 'hvor'. Eks.: hvor tit, hvor langt, hvor meget (se ogsA s. 62).

Find sporgsmilt i l  svar. Velg et passende hv-ord, og husk inversion.

? Han har det godt.

? Han er gift  med Sofie.

? Han har to bsrn.

? Han er snart 30 Ar.

? Han arbejder i  Roskilde.

? Han er rengzringsassistent.

? Han msder klokken 6.

? Han har fr i  mandag og t irsdag.

? Han har veret i Danmark i to Ar.

? Det er Peters bi l .

? Han har en Toyota.

? Fordi han er tret.

Svar:

Det er Marias bror.

Han hedder Marco.

Han bor iVestergade.

Han kom i 2005.

Fordi han vil lare dansk.

Han tager bussen.

Det er Marcos.

Han tager nr.  16.

Han gAr pA Vestskolen.

Han er 25 hr.

I et halvt Ar.

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11 .

12.



Sporgsmdl og svar med centraladverbial

Opgave 1: SporgsmAl med centraladverbial. Indsat et passende centraladverbial i disse
sporgsmAl. Valg: ogsA, kun, stadig eller t it. Ordsti l l ingen er: V - S - CA.

Eks.: Bor du i Esbjerg? Sporgsm&l: Bor dru stadig i Esbjerg?

1. Arbejder du om lardagen?

2. Ghr du ibiografen?

3. Spil ler din soster violin?

4. Holder du ferie en uge?

5. Har du overarbejde?

6. Taler din mand spansk?

7. Kommer du pA fredag?

8. Har du kontakt med Carl?

9. Besoger du dine venner?

10. Har du 6n soster?

Sporgsmil med inversion
Man kan lave sporgsmAl uden hv-ord, kun med inversion. Ordsti l l ingen er her: V - S.

Opgave: Lav setningerne om til sporgsmAl.

Eks.: Han er dansker. Sporgsmdl: Er han dansker?

1. Han flytterti l  Aborg.

2. Han kender Ole.

3. Hun er pedagog.

4 Han arbejder i en kiosk.

5. De tager ti l  Fyn.

6. Hun er glad tor bsrn.

7. Hendes mand er japaner.

8. Hans soster bor i London.

9. Deres sankarerlaxa.

Bemark: Disse sporgsmdrl er'lukkede' og besvares normalt med ja eller nej - eller med 'kortsvar' (se s. 56).

2

2

?

2

2

2

,)

2

?

2

?

2



Opgave 2: SporgsmAl med ' ikke'. Lav satningerne om ti l sporgsmAl, og indset central-adverbiet'ikke'' Bemerk: 'lkke'har ikke negativ betyOning ner. Oiostilingen 
"rI 

V - S - CA.
Bemark: 'lkke'bruges ofte i sporgende setninger, nAr man vil checke noget, man tror, men ikke er sikker pA.
Eks.: Du tror, hun taler fransk. sporgsmAl: Taler hun ikke fransk?

1. Du tror, hun laser medicin.

2. Du tror, hun er gift med lb.

3. Du tror, hun gAr pA seminariet.

4. Du tror, hun kommer fra lrak.

5. Du tror, hun har en ssn.

6. Du trol han er halvandet Ar.

7. Du tror, han gAr ivuggestue.

8. Du tror, hun kender Sarah.

9. Du tror, hun arbejderiFstex.

10. Du tror, hun har markt hAr.

Bemerk: SporgsmAl med 'ikke'besvares normalt med jo eller nej- eller med ,kortsvar,(se s. 56).

Opgave 3: Svar med centraladverbial. Svar positivt eller negativt pA spargsmAlene, og ind-} /verrrvr  e i lsr  I  t r rvcu. tvI  pa Sp|4tgul l la lgng,  og I

:*1:, 
passende centraladverbial. Valg: tit, nogle gange, som regel, altid elleraldrig. OrdstillirS -V .CA.

Eks.: GAr du nogensinde i byen?

1. Laver du nogensinde thaimad?

2.Tager du nogensinde toget?

3. Taler du nogensinde med Lis?

4. Ser du nogensinde TV-avisen?

5. Kober du nogensinde ind i lrma?

6.Harer du nogensinde jazz?

7. Spiller du nogensinde fodbold?

8. GAr du nogensinde tur i skoven?

9. Har du nogensinde hovedpine?

10. Sover du nogensinde lange?

Ing:

Svar: J",i:g gfr 
l,l 

i byen. / Nej, 
eS Sar atdrig i byen.

Bemark: Man kan ogsA svare med et kortsvar: Ja (Nej), det gor jeg tiValtid/... (aldrig). (se ogsd s. 56.)



Kortsvar
NAr man svarer pA et sporgsmAl med inversion, bruger man ofte et'kortsvar'. Det er unaturligt at
gentage store dele af sporgsmAlet uden at tilfaje noget nyt (eks.: Skal du i byen? Ja, jeE-skaFi
byen), og det kan ofte virke for kort kun at svare ja eller nej.
I kortsvar bruges samme verbum som i sporgsmAlet, hvis der ertale om hjelpe- og modalverberne:
er, har, kan, skal, vil, md. Ved alle andre verber, kan man bruge'gor'.

Model:

Svar:

+ subjekt ... ? Ja (Jo) / Nej, det + subjekt (+ godt./ ikke)

+ subjekt ... ? Ja (Jo) / Nej, det + subjekt (+ ikke)

Bemark: Ved positivt svar kan man bruge 'godt'efter: vil, kan og mA, men ikke efter: er, har, skal og gor.
Efter'vil' og 'mA' kan man bruge 'gerne' i stedet for'godt'.
(Det er ogsA muligt at bruge andre centraladverbier, f.eks. tiValtid/aldrig. Eks.: LAser du ? Ja, det gor jeg altid).

SpsrgsmAl:

H]
W
m
W
Eksempler:

SporgsmAl:

Er der dbent i kiosken?

Har de barn?

Skal han gd nu?

Kan jeg lAne bilen?

Vil I med pd turen?

MA vi bruge ordbog?

Bor du i Odense?

Arbejder hun pA skolen?

GAr de til gymnastik?

Regner det meget?

Kortsvar:

Ja, det er der. / Nej, det er der ikke.

Ja, det har de. / Nej, det har de ikke.

Ja, det skal han. / Nej, det skal han ikke.

Ja, det kan du godt.l Nej, det kan du ikke.

Ja, det vi lvi  gerne. / Nej det vi l  vi ikke.

Ja, det ml I godt. / Nej, det mA I ikke.

Ja, det gar jeg. / Nej, det gor jeg ikke.

Ja, det gor hun. / Nej, det gor hun ikke.

Ja, det gor de. / Nej, det gar de ikke.

Ja, det gor det. / Nej, det gor det ikke.

-f is



Opgave 1: Svar kort pA folgende sporgsmAl som vist i eksemplerne s. 56 (Ja / Nej, det ...).

Ja,

Nej,

Ja,

Nej,

5. Hardu nogen smApenge? Ja,

6. Har han mange soskende? Nej,

1. Kan du veksle en tier?

2. Kan han tale tysk?

3. Skaldu hjem nu?

4. Skal hun lese videre?

7. Er de hjemme i aften?

8. Er der noget melk?

L Vi ldu med iskoven?

10. Vil hun bytte bogen?

11 . Ma jeg lAne din cykel?

n.Me man ryge her?

13. GAr du ti l  gymnastik?

14. lnviterer du Jens?

Opgave 2: Fortset pA samme

1. Vi ldu hjalpe mig?

2. Er der mere kaffe?

3. Kan du l ide lammeksd?

4. ForstAr du russisk?

5. Har du tid et ojeblik?

6. MA man parkere her?

7. Tagerdu en taxa?

8. Skal han skifte job?

Ja,

Nej,

Ja,

Nej,

Ja,

Nej,

Ja,

Nej,

Nej,

Ja,

Nej,

Ja,

Nej,

Ja,

Nej,

mAde.

Ja,

Opgave 3: Mundtlig paropgave. SporgsmAl + kortsvar.
GA sammen to og to (A og B). A stiller et sporgsmAl med inversion (uden hv-ord), og B svarer
med et korlsvar. Herefter stiller B et lignende sp@rgsmAl, og A svarer, osv.

$7-



Sporgsmil med 'ikke'og 'vel'

NAr man sporger for at fA svar pA noget, man tror, men som man ikke er sikker pA, kan man
bruge en almindelig konstaterende setning og slutte med'ikke'eller'vel'. Bemerk: ' lkke'og'vel'

udtales med sporgende (opadgAende) intonation. Der er ikke inversion her. Ordstilling: S - V.
Bemerk: ' lkke'bruges ipositive setninger, og'vel'bruges i negative setninger.

Opgave 'l: Sporgsm6l med 'ikke' (positive setninger). Lav sporgsmAl med 'ikke' som vist.

Eks: Du tror, hun er gift.

'1. Du tror, han bor i Valby.

2. Du tror, hun er pakistaner.

3. Du tror, de taler engelsk.

4. Du tror, de kommer kl.12.

5. Du tror, han har en bror.

6. Du tror, han laser medicin.

7. Du tror, hun passer bsrnene.

8. Du tror, han er tjener.

SporgsmAl: Hun er gift, ikke?
S V

Opgave 2: SporgsmAl med'vel'. (negative setninger). Lav spzrgsmAl med'vel'som vist.

Eks.: Du tror ikke, han rejser. SporgsmAl: Han reiser ikke, vel?

1. Du tror ikke, de er hjemme.

2. Du tror ikke. det er for sent.

3. Du tror ikke, hun drikker vin.

4. Du tror ikke, de venter.

5. Du tror ikke, han kender Bo.

6. Du tror ikke, han siger op.

7. Du tror ikke, han har bil.

8. Du tror ikke, de selger huset.

Bemark: SporgsmAl med'ikke'og'vel' besvares normalt med kortsvar (se s. 56). SporgmAl
med eftersti l let ' ikke'besvares med:JalNej ..., og sporgsmdl med'vel'besvares med: Jo/Nej ....

Opgave 3: Mundtlig paropgave. Sporgsmil med efterstillet 'ikke'eller 'vel'+ kortsvar.

GA sammen to og to (A og B). A stiller et sporgsmAl med 'ikke' eller 'vel', og B svarer med et kort-
svar. Herefter stiller B et lignende sporgsmAl, og A svarer, osv.

?

?

?

2

2



SporgsmAl i sammensat tid
Opgave 1: SporgsmAl med hv-ord i fsrnutid. Lav sporgsmAlene om til farnutid. Ordstilling:
Hv-o rd  -V1  -S-V2 .

Eks: Hvad laver du?

1. Hvem inviterer hun?

2. Hvad gar du?

3. Hvorerde?

4. Hvad aftaler de?

5. Hvorfor siger han op?

6. Hvornir fAr hun brevet?

7. Hvordan klarer han det?

8. Hvor kaber han uret?

9. Hvorfor salger han bilen?

10. Hvem taler hun med?

11. Hvor lange venter du?

12. Hvorfor melder du afbud?

Eks.: Ksber du malk?

1. Soger du job?

2. Henter du post?

3. Erdu syg?

4. Ringer du til skolen?

5. Har du travlt?

6. Laver du mad?

7. Bestiller du tid?

8. Taler du med din bror?

9. Slukker du lyset?

SpargsmAl: Hvad har du lavet?
Hv-ord V1 S V2

Opgave 2: SpargsmAl med inversion i fsrnutid. Lav om til fornutid. Ordstilling: V1

Sporgsm&l: Har du ksbt melk?
V l S V 2



1.

2.

3.

Sporgsmil i sammensat tid med centraladverbial
Opgave: Lav setningerne om tilfornutid og indset centraladverbiet'nogensinde'. Ordstilling:
V1 - S - CA - V2. (Disse sporgsmdl vil ofte besvares med et kortsvar: JalNej, det har jeg (ikke)).

Eks.: Msder du Peter? Svar: 
1,?t 

dru nogensinde mordt Peter?

Er du i Spanien?

Har du skoldkopper?

GAr du ti l  dans?

4. Arbejder du pA en fabrik?

5. Spiser du sushi?

6. Rejser du pA interrail?

7. Laber du pA ski?

8. Bor du alene?

9. Msder du min bror?

10. Ser du Olsenbanden?

Opgave: Find sporgsmAlti lsvarene. Brug: hvilken/hvilkeVhvilke. Bemark: 'Hvilken'bruges ved
n-ord, 'hvilket'bruges ved t-ord og'hvilke'bruges if lertal. Ordsti l l ing: Hv-ord + substantiv - V - S.

Sporgsmil med : hvilken/hvilkeUhvil ke

SporgsmAl: Hvilken film suer dre?

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 .

Svar: De ser en naturfilm.

? Hun har en scheferhund.

? De bruger lokale 21 o922.

? Han har valgt et edb-kursus.

? Han haren bebarcomputer.

? Hun har fri i  uge 7 og 8.

? Han leser Sondagsavisen.

? Han tager toget til Hillerod.

? Viskal bruge rodvinsglas.

? Han har ksbt et digitalkamera.

? De tager motorvejen.



SporgsmAl med: hvad for en/eUnogeUnogle ...

Svar: Hun

opgave: Find sporgsmaltil svarene. Brug: Hvad for en/evnogevnogle

SporgsmAl: Hvad for nogle blomster kaber hun?
V S

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 .

. . .  +subs tan t i v -V-S .

ksber nogle gule roser.

? Hun ksber nogle jordberis.

? Han tager en natbus.

? De vil have et ebletra.

? Hun f6r noget allergimedicin.

? Hun vilbage en chokoladekage.

? Hun kaber akologiske eg.

? Han kaber nogetokseksd.

? De har fAet bitletter pA 1. rekke.

? Hun skal bruge noget hvedemel.

? Hun soger et rengaringsjob.

?

?

sporgsmdl med: hvad ler det for en/eunogeunogle ...
Ndr man vil stille uddybende/praciserende sporgsmAl for at fA narmere oplysninger om noget,kan man ogsd bruge denne model: Hvad 'er det for en/eUnogle/noget ... *.rbst"ntiv. Bemark:Der er hertryk pA'er'.
Bemark Der er her tale om satningsklovning (dvs. en setning, der deles op i to setninger).Neutralsatning: Hvad for et hus har de ksbt?-setningsklovningl Hvad er det for et hus, de har ksbt?Bemerk: Sidste satning droppes undertiden, og derlporg"" IA btot, Hvad er det for et hus?

Opgave: Stil uddybende sporgsmAl til setningerne. Begynd med: Hvad ,er det for en/eVnogle/noget.
Eks.: De har ksbt et hus. sporgsmal: Hvad 'er det for et hus?

1. Han arbejder pd et hotel.

2.Yitilr noget lakker mad.

3. Han har lAnt nogle fi lm.

4. Hun har lige fAet et nyt job.

5. De bor ien hyggelig tiUe by.

6. Der er mange mennesker.

7. Hun har kobt noget nyt toj.

8. Jeg er i gang med en god bog.



Eks.: Vandet er koldt.

1. Der er langt t i l  Esbjerg.

2.  Pakkenermegettung.

3. Soen ermegetdyb.

4. Det haster meget.

5. Det tager lang tid.

6. Han harhajfeber.

7. Det er varmt i dag.

8. Det gAr hurtigt.

9. Vejen er meget bred.

10. Han spil ler t it fodbold.

11. Hun er34Ar gammel.

12. Kurserne er dyre.

Sporgsmil med kombinationer med 'hvor ...'
'Hvor'er et gradsadverbium, og kombinationer med 'hvor'bruges, nAr man vil sporge til graden
af noget. 'Hvor'kan kombineres med adjektiver (tillegsord) og med andre adverbier (biord), eks.:
Hvordyr,  hvort i t . . . .  Ordst i l l ing:  Hvor. . .  -  V -  S.

Opgave 1: Lav sporgsmAlti l setningerne som vist. Brug kombinationer med 'hvor'.

SporgsmAl: Hvor koldt er vandet?

Opgave 2: Find sporgsmAlti lsvarene. Valg en passende kombination med'hvor'. Velg:
Hvor dyrt, hvor meget, hvor langt, hvor stor, hvor tit, hvor haj, hvor koldt, hvor hurtigt.

Eks.: Filmen varer 2 timer. SporgsmAl: Hvor lang tid varer filmen?

1. Det er minus 5 grader.

2. De ses to gange om ugen.

3. Lejligheden er pA 100 m2.

4. Hun har 2}km til arbejde.

5. Uret koster 2000 kr.

6. Han er 1,82 m.

7. Han ksrer 120 km it imen.

8. Du skal bruge 500 g mel.

?

?

?



Svar med 'der' som reference til tid eller sted
Adverbiet 'der'kan bAde referere t i l  t id og sted. I svarsetninger, hvor t id el ler sted er i  fokus, be-
gyndes ofte med 'der' .  'Der'stAr i  stedet for det aktuelle t ids- el ler stedsudtryk. Ved at bruge 'der'

undgAr man sAledes gentagelser.

Eks.: Har du nogensinde veret i  Rom?
Svar ikke: Nej, jeg har aldrig varet i  Rom. Men svar: Nej, der har jeg aldrig varet.
'Der'stAr altsA i stedet for ' i  Rom'og placeres farst i  setningen. Bemark: 'Der' udtales her [r/a].

Opgave 1: Reference t i l  sted. Svar/reager pA setningerne som vist i  eksemplerne. Referer t i l
sted og begynd med 'der' ,  og f ind selv pA et svar.. Ordsti l l ing: Der - V - S.

Eks.: Jeg skalt i l  Polen t i l  sommer. Svar: DeI vgr jeg for to Ar siden.

1. HvornAr var du i Tyrkiet?

2.  Jeg var  iT ivo l i  i  sondags.

3. HvornAr var du hos lagen?

4. Jeg var i  svommehallen i ghr?

5.  Jeg skal t i l  Bornholm iweekenden.

6. Jeg har l ige veret i  Arhus.

7. HvornAr var du ude hos Lone?

B. Jeg var i  Marokko sidste sommer.

Bemerk ogsA kombinationerne med 'der' + retningsadverbierne:ned/op/ud/ind/hen/over/hjem og med de lange
former:nede/oppe/ude/inde/henne/ovre/hjemme, eks.:derned/dernede/derud/derude/derover/derovre... Eks.:
A: Jeg skal ud til lb. B: Hvordan kommer du derud? A: Jeg var henne hos Bo. B: HvornAr var du derhenne?

Opgave 2: Reference ti l  t id. Svar/reager pA setningerne som vist i eksemplerne. Referer t i l
t id og begynd med 'der', og find selv pA et svar. Ordsti l l ing: Der - V - S.

Eks.: Hvad skal du ti l  sommer? Svar: Def skal jeg ti l  l talien.

1. Jeg skal i  teatret i  morgen.

2. Hvor var du henne i weekenden?

3. Jeg provede at r inge t i l  dig i  gir.

4. Hvad lavede du i juleferien?

5. Hvad skal du pA torsdag?

6. Jeg var i teatret i  lordags.

7. Der er fest pA skolen pA fredag.

8. Hvad skal du ivinterferien?
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Svar med reference til objektet
Opgave: Svar pA sporgsmdlene - find selv pA et svar. Begynd med et pronomen (stedord), der
svarer til/refererer til objektet (de markerede ord). Ordstilling: Objekt - V - S.

Eks.: HvornAr sendte du brevet? Svar: Det sendte ieg i gAr.

1. HvornAr afleverede du bogen?

2. Hvor msdte du Lars?

3. Hvor lagde du kortet?

4. HvornAr fik du min besked?

5. Hvor stillede du kaffen?

6. Hvor har du ksbt ksdet?

7. Hvor har du lagt frimerkerne?

8. Hvad har du gjort med pengene?

9. Hvad har du gjort med taiet?

10. Hvad har du gjort med maden?

11. Hvad har du gjort med malken?

12. Hvad har du gjort med regningerne?

Anvendte latinske betegnelser og grammatiske forkortelser
Adjektiv: tillegsord

Adverbium: biord

Centraladverbium: biord, der placeres efter subjekt + verbum

lnfinitiv: navnemAde

Inversion: omvendt ordstilling

Modalverbum : mAdesudsagnsord

Objekt: genstandsled

Pronomen: stedord

Subjekt: grundled

Substantiv: navneord

Verbum: udsagnsord

S: subjekt

V: verbum

GA: centraladverbium

.
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