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Indledning

Tre-i-en er udarbejdet til begyndere på alle tre danskuddannelser. 
Sprog- og læringssynet er sociokognitivt, funktionelt og kommunikativt.
Det centrale i materialet er den indbyggede undervisningsdifferentiering, hvor forskellige 

tempi introduceres.

Bogen har hv-ord og verber som fokusområde, men inddrager andre grammatiske emner,  

som vises i læsetekster, opgaver og dialoger med autentisk tale.

”Lidt” – ”Mere” – ”Mest”
Afsnittene starter med en let tekst, som kan læses på alle niveauer. Derefter udfoldes teksterne 

og bliver sværere. Omdrejningspunktet i det enkelte kapitel er de samme emner og de samme 

sproghandlinger, så kursisterne selv kan skalere sværhedsgraden efter deres individuelle  

niveau.

Arbejdsformen kan være, at alle kursister læser så meget, de kan, af et afsnit og løser de til-

hørende opgaver, læreren og kursisten vælger sammen, hvorefter alle kursister går videre til 

næste afsnit. Man kan også vælge at læse afsnittene ”Lidt” og ”Mere” gennem hele bogen og 

derefter vende tilbage til afsnit [1] og læse afsnittene ”Mest” og ”Allermest”, så man gentager 

emnerne, men med større og dybere ordforråd.

Hver tekst indledes med en ramme, der indeholder en liste med Ord, som med fordel kan  

trænes og oversættes til kursistens eget sprog inden læsning af teksten.

Materialet giver sprog til kursisternes umiddelbare sproglige behov. 

I materialet er der tekster med smalltalk om arbejde og hverdagsliv.

Kursisterne får her et basisordforråd og kendskab til sprogets elementer. Da materialet lægger 

vægt på dialogform, der gennem træning af talehandlinger søger at ramme et mundret og 

dagligdags dansk, øger det kursisternes mulighed for deltagelse i samfundet, på arbejdsplad-

ser og i hverdagslivet.

Materialet foregiver ikke at præsentere alle detaljer i sproget. Vi introducerer de elementer,  

vi vurderer, er nødvendige i begynderundervisning for at kunne danne meningsfuldt sprog. 

Læreren kan evt. supplere med andrematerialer.

Se linkliste bag i materialet.     
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Materialet består af en fysisk bog
og en internetdel 

Bogen indeholder
• Dialoger, der indeholder talehandlinger, som en ny sprogbruger har brug for allerede tid-

ligt i sprogtilegnelsen 

• Tekster, der udfolder dialogerne, talehandlingerne samt forskellige grammatiske emner. 

Alle tekster kan læses på tre niveauer: ”Lidt”, ”Mere” og ”Mest”.  I forlængelse af emnerne 

findes ”Allermest”, som er tekster på et højere niveau. ’Allermest’ er tænkt som ekstra fri-

læsningsmateriale til de hurtige kursister

• Illustrationer og billeder

• Grammatik

Internetdelen indeholder

Til læreren – Om materialet 
• Læring, se Powerpoint, som kan vises til kursisterne med uddybning fra læreren

• Forslag til aktiviteter for hvert af de seks afsnit

• Beskrivelser af undervisningsaktiviteterne

• Opgaver til print, der træner sproglige færdigheder og kommunikative kompetencer 

Opgavedelen
• Opgavedelen er opdelt i en Kursistdel med opgaver til de enkelte afsnit og en Lærerdel 

med diktater, dictogloss, skriveøvelser, ordkort og Ud af huset-aktiviteter

• Det er op til læreren at udvælge passende opgaver efter kursisternes niveau. 

Forslag: print de udvalgte opgaver og hæft dem sammen før udleveringen til kursisterne. 

Forslag: print et antal opgaver og lad kursisterne selv vælge sværhedsgrad.

Lyd 
• Lydfiler til teksterne. I bogen markeret med 

Materialet vil i fremtiden bestå af flere bøger med hver sit grammatiske fokus.

Gry Clasen, Sophia Frovin og Mette Ottosen



Side 5TRE-I-EN opgavehæfte

Forslag til aktiviteter 
Introduktion
For at aktivere kursisternes forforståelse og efterfølgende træne det gennemgåede tema,  

er forslag til aktiviteter er delt op i før-, under- og efteraktiviteter.

I klassen – præsentation [1]

Føraktiviteter:
• Præsentationsrunde. (Hvad hedder du? Hvor kommer du fra? osv.)

• Træn dialogen sammen to og to (optag evt. kursisternes dialoger på video til fælles  

gennemgang på klassen bagefter)

• Arbejd med ‘Ord’
• Taltræning 1-20
• 1.1 Oversæt til dit sprog 
• 1.12 Quiz og byt (Hvad hedder du? Hvor bor du? osv.) se også beskrivelser af undervis-

ningsaktiviteter 

Tekst- og billedlæsning
• Spørgsmål til billede(r) Samtale om illustrationerne i bogen (Hvem er det? Hvad hedder 

han/hun/de? osv.) eller inddrag andre billeder Evt. skriftligt arbejde i par

• Fælles læsning af teksterne på tavlen. Samtale om indhold, sætninger, ord, vokaler,  

stavelser, store og små bogstaver, punktum

Efteraktiviteter
• Ordsamleren (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Spørgsmål til billede(r) – f.eks. fra bogen 
• 1.2 Indsæt pronominer 
• 1.3 Rigtig eller forkert 
• 1.4 Spørgsmål til teksterne 
• 1.5 Find verber 
• 1.6 Indsæt et verbum 
• 1.7 Udfyld de tomme felter i skemaet 
• 1.8 Oversæt verber
• 1.9 Et ord passer ikke
• 1.10 Byg sætninger
• 1.11 Sæt billede og tekst sammen 
• 1.13 Pusleopgave
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• 1.14 Spørg hinanden (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• 1.15 Verbekort (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Krydsord Opgaver i Lærerdelen 

• Ordkort Opgaver i Lærerdelen (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Skriveværksted Opgaver i Lærerdelen (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Forslag til sange Opgaver i Lærerdelen (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)
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Aase og Peter [2]

Føraktiviteter:
• Repeter forrige lektions arbejde – brug evt. Quiz og byt
• 2.1 Oversæt til dit sprog  
• Arbejd med ‘Ord’
• Taltræning 1-30

Tekst- og billedlæsning
• Spørgsmål til billede(r) Samtale om illustrationerne (Hvem er det? Hvad hedder han? osv.)

• Fælles læsning af teksterne. Samtale om indhold, sætninger, ord, vokaler, stavelser, store og 

små bogstaver, tegn 

Efteraktiviteter
• 2.2 Skriv sætninger 
• 2.3 Rigtig eller forkert
• 2.4 Spørgsmål til teksten
• 2.5 Indsæt verber 
• 2.6 Find verber 
• 2.7 Udfyld de tomme felter i skemaet 
• 2.8 Præsens-præteritum: Udfyld de tomme felter
• 2.9 Byg sætninger
• 2.10 Et ord passer ikke 
• 2.11 Fra ord til sætning
• 2.12 Pusleopgave
• 2.13 Verbekort  (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• 2.14 Spørg hinanden
• Ordsamleren (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Skriv 6 sætninger om Aase/Peter.
• Fortæl/skriv om dig selv/din sidekammerat.
• Krydsord Opgaver i Lærerdelen

• Ordkort  Opgaver i Lærerdelen (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Ud af huset Opgaver i Lærerdelen (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Skriveværksted Opgaver i Lærerdelen (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)
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Ahmed og Gitte [3]

Føraktiviteter:
• Repeter forrige lektions arbejde – brug evt. Quiz og byt

• 3.2 Oversæt ordene til dit sprog 

• Taltræning 1-40

Tekst- og billedlæsning:
• Spørgsmål til billede(r) træn hv-ord og opbygning af sætninger
• Fælles læsning af teksterne på tavlen. Samtale om indhold, sætninger, ord, vokaler,  

stavelser, store og små bogstaver, tegn.

Efteraktiviteter:
• 3.1 Pusleopgave 

• 3.3 Spørgsmål til teksterne 

• 3.4 Indsæt verber i teksten

• 3.5 Omskriv teksterne fra præsens til præteritum  

• 3.6 Lav sætninger

• 3.7 Rigtigt eller forkert

• 3.8 Udfyld de tomme felter, præsens og præteritum

• 3.9 Sorter ordene i ordklasser

• 3.10 Sæt billede og tekst sammen

• 3.11 Et ord passer ikke

• 3.12 Fokusord i nye sætninger

• 3.13 Brug fokusord – skriv om dig selv

• 3.14 Spørg hinanden

• [3] Krydsord Opgaver i Lærerdelen

• Skriv 6 sætninger om Gitte
• Skriv 6 sætninger om Ahmed
• [3] Diktat Opgaver i Lærerdelen

• Hentediktat/diktat med fokusord (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Ordkort  Opgaver i Lærerdelen (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Ud af huset Opgaver i Lærerdelen (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)
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Rundt på skolen – præsentation [4]

Føraktiviteter:
• Repeter forrige lektions arbejde – brug evt. Quiz og byt

• 4.1 Oversæt ordene til dit sprog 

• Taltræning 1-50

• Træn klokken

Tekst- og billedlæsning:
• Spørgsmål til billede(r) træn hv-ord og opbygning
• Fælles læsning af teksterne på tavlen. Samtale om indhold, sætninger, ord, vokaler,  

stavelser, store og små bogstaver, punktum.

Efteraktiviteter:
• 4.2 Match ord og billede
• 4.3 Spørgsmål til teksten
• 4.4 Indsæt et ord
• 4.5 Lav sætninger
• 4.6 Fokusord i nye sætninger
• 4.7 Match sætning og billede – om arbejde
• 4.8 Oversæt udtrykkene
• 4.9 Oversæt udtrykkene fra dialogerne og skriv en sætning
• 4.10 Rigtigt eller forkert – om arbejde
• 4.11 Indsæt hv-ord
• 4.12 Quiz og byt – om arbejde og uddannelse
• 4.13 Spørg hinanden
• 4.14 Verbekort til Rundt på skolen.
• 4.15 Klokken
• Ordsamleren (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Træn dialoger på en arbejdsplads ( side  16, 17 og 18 i bogen)

• Arbejde med verbekort (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Hentediktat (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Krydsord Opgaver i Lærerdelen

• [4] Diktat Opgaver i Lærerdelen
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• Skriv Spørgsmål til billede(r) og/eller tekster.
• Skriv om en af personerne på billederne.
• Ordkort  Opgaver i Lærerdelen (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Ud af huset Opgaver i Lærerdelen (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Lav spørgsmål til interview rundt på skolen næste gang.

Næste undervisningsgang:
• Interviewe rundt på skolen to og to.

• Præsentation af interviews på SB eller i grupper.

(DU1 – lav spørgsmål til billederne. Spørgsmål – svar match til teksten.)

(DU2 og DU3 – optag et interview med dem, der arbejder på skolen.)

 



Side 11TRE-I-EN opgavehæfte

Jakob i børnehave [5]

Føraktiviteter:
• Repeter forrige lektions arbejde – brug evt. Quiz og byt

• Ordforrådsindlæring, Arbejd med ‘Ord’

• 5.1 Oversæt til dit sprog 

• Taltræning 1- 80

• Træn klokken

Tekst- og billedlæsning
• Samtale om/spørgsmål til billeder i afsnittet
• Fælles læsning af teksterne. Samtale om indhold, sætninger, ord, vokaler, stavelser,  

store og små bogstaver, punktum

Efteraktiviteter
• 5.2 Spørgsmål til teksten 
• 5.3 Rigtigt eller forkert 
• 5.4 Find verberne
• 5.5 Indsæt verber 
• 5.6 Udfyld de tomme felter 
• 5.7 Byg sætninger  
• 5.8 Et ord passer ikke 
• 5.9 Fra ord til sætning
• 5.10 Sorter ordene i ordklasser 
• 5.11 Fokusord i nye sætninger 
• 5.12 Brug fokusord 
• 5.13 Pusleopgave 
• 5.14 Verbekort
• 5.15 Quiz og byt (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• 5.16 Spørg hinanden
• 5.17 Udfyld blanket
• Ordsamleren (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter) 

• Hentediktat (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Diktat lidt mere mest (Opgaver Lærerdel)

• Dictogloss (Opgaver Lærerdel)

• Krydsord Opgaver i Lærerdelen

• Ordkort  Opgaver i Lærerdelen (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)

• Ud af huset Opgaver i Lærerdelen (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter)
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• Skriveværksted Opgaver i Lærerdelen (Se beskrivelse af undervisningsaktiviteter) 
Skriv Spørgsmål til billede(r) og/eller tekster

• Skriv om en af personerne på billederne
• Interview hinanden 
• Oversæt frem og tilbage (Mest for mest)

• Udfyld tilmelding (Mest for mest)
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På café [6]

Føraktiviteter:
• Repeter forrige lektions arbejde – brug evt. Quiz og byt.
• Træn dialogerne i bogen sammen to og to (optag evt. kursisternes dialoger på video til 

fælles gennemgang på klassen bagefter).

• 6.1 Oversæt til dit sprog 
• Taltræning 1-100
• Træn klokken

Tekst- og billedlæsning
• Spørgsmål til billede(r)
• Fælles læsning af teksterne. Samtale om indhold, sætninger, ord, vokaler, stavelser,  

store og små bogstaver, tegn.

Efteraktiviteter
• Ordsamleren se også beskrivelser af undervisningsaktiviteter 

• 6.2 Rigtig eller forkert 
• 6.3 Spørgsmål til teksten 
• 6.4 Find verberne 
• 6.5 Byg sætninger 

• 6.6 Indsæt modalverber 
• 6.7 Et ord passer ikke 
• 6.8 Fokusord i nye sætninger 
• 6.9 Brug fokusord 
• 6.10 Sæt billede og tekst sammen 
• 6.11 Klokken

• 6.12 Pusleopgave 
• 6.13 Verbekort  se også beskrivelser af undervisningsaktiviteter  
• 6.14 Quiz og byt
• 6.15 Spørg hinanden
• Arbejde med Ordkort (Opgaver lærerdel) se også beskrivelser af undervisningsaktiviteter  
• Skriv spørgsmål til billede(r)
• Krydsord (Opgaver lærerdel) 

• Hentediktat se også beskrivelser af undervisningsaktiviteter  

• Skriveværksted se også beskrivelser af undervisningsaktiviteter

• Rollespil: På café
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• Gå på café se beskrivelser af undervisningsaktiviteter: Ud af huset

• Mest for mest – ekstra opgaver for de kursister med syvmilestøvler på 
• Indsæt infinitiv/præsens (Mest for mest)

• Oversæt frem og tilbage (Mest for mest)
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Alfabetiseringsopgaver

1.1 Prik vokalerne, og skriv ordet    283 

1.2 Skriv ordet færdigt    284

1.3 Indsæt vokaler    285

1.4 Indsæt Hvad/Hvor    286

1.5 Alfabetet. Skriv de bogstaver, der mangler 287

2.1 Prik vokalerne, og skriv ordet   290

2.2 Skriv ordet færdigt   291

2.3 Indsæt vokaler    292

2.4 Alfabetet. Skriv de bogstaver, der mangler 293

3.1 Prik vokalerne, og skriv ordet   296

3.2 Skriv ordet færdigt   297

3.3 Indsæt vokaler    298

3.4 Alfabetet. Skriv de bogstaver, der mangler 299

4.1 Prik vokalerne, og skriv ordet   302

4.2 Skriv ordet færdigt   303

4.3 Indsæt vokaler    304

4.4 Alfabetet. Skriv de bogstaver, der mangler 305

5.1 Prik vokalerne, og skriv ordet   308

5.2 Skriv ordet færdigt   309

5.3 Indsæt vokaler    310

5.4 Indsæt Hvad/Hvor/Hvornår   311

5.5 Alfabetet. Skriv de bogstaver, der mangler  312

6.1 Prik vokalerne, og skriv ordet   315

6.2 Skriv ordet færdigt   316

6.3 Indsæt vokaler    317

6.4 Alfabetet. Skriv hele alfabetet   318
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Beskrivelser af undervisningsaktiviteter 

Alfabetiseringsopgaver
Tre-i-en henvender sig til begyndere, som er alfabetiserede, eller som har gennemgået den 

allerførste grundlæggende alfabetisering på det latinske alfabet. 

Alfabetiseringsopgaverne til hvert afsnit er tænk som ekstra træning til de kursister,  

der endnu ikke er sikre i alfabetet.

I mappen ‘Alfabetiseringsopgaver’ ligger også enkelte øvelser til træning af bogstavernes  

rækkefølge i alfabetet.

Diktat 
Hver diktat findes i ”Lidt” – ”Mere” – ”Mest”, så alle kan være med. Udgangspunktet er den samme 

tekst til alle niveauer, men det er ord af forskellig sværhedsgrad, der skal skrives af kursisten.

Dictogloss – en slags diktat

Hvad træner en dictogloss?
• ordforråd 

• grammatik

• hukommelse

• lytning efter helheder

• samarbejde

 
Arbejdsgangen
Læreren læser hele teksten. Kursisterne lytter – bader sig i historien og tager ikke noter. 

Læreren læser igen. Denne gang tager kursisterne noter. DU1-kursister kan evt. få en ordliste 

som hjælp.

I grupper skal kursisterne rekonstruere historien. De vælger en sekretær, som skriver historien, 

men alle skal bidrage til gruppens produkt.

Aflevering
• Kursisterne skriver deres produkt på tavlen, smartboard, eller …

• Gennemgangen sker i klassen

• Kursisterne afleverer det til læreren til retning

• Eller de kan læse deres historie op

• Eller …
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Hentediktat
• Hentediktat træner 

• ordforråd 

• ortografi  

• hukommelse 
• opmærksomhed

Arbejdsgang 
Første gang man bruger Hentediktat, skal instruktionen være grundig med eksempler.

Sedler (fx post-it-sedler) med ord, man ønsker kursisterne skal træne, hænges op på væggene 

rundt omkring i klassen, på gangen, kantinen …

Informer kursisterne om antal ord, der hænger på væggene.

Blyant og papir skal blive liggende på kursisternes borde og må ikke tages med rundt, da det 

bl.a. er en hukommelsesøvelse.

Kursisterne skal gå rundt og finde ordene. Når et ord er fundet, skal de vende tilbage til deres 

papir og blyant og notere ordet.

Derefter skal de ud og lede igen.

Ordkort
Ordkort træner ordforrådet i dybden.

Kursisterne opfordres til at arbejde med et ord i alle dets former og afledninger, når en ny 

form læres, således at kursisten gemmer sine ordkort og vender tilbage til dem en gang imel-

lem. Man behøver ikke arbejde på denne måde med alle ord, men ved at arbejde med hyppigt 

brugte ord, som har mange former, trænes bevidstheden om morfologi og semantiske netværk.

Et eksempel: ”et arbejde”, som er Roden. Substantivet kan skrives i alle dets former: singularis, 

pluralis, definit og indefinit.

Ordet findes også som verbum ”at arbejde”. Tilføj alle verbets tider og former.

Man kan tilføje præfikserer og suffikser, som danner nye betydninger, f.eks. be-arbejde og ar-

bejd-s-løs.

Ved at skrive sætninger med ordene, lagres dybdeforståelsen bedre i hukommelsen.

Ordsamleren 
Hver kursist skal vælge et ord fra teksten og øve ordet hjemme – eventuelt ved at skri-

ve sætninger med ordet (DU1: kursisten skriver ordet /sætningen flere gange, DU2 og 3: 

kursisten skriver nye sætninger). 

Næste gang skriver kursisten ordet på tavlen, staver ordet, prikker vokaler og læser ordet 

(DU1).
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Oversæt frem og tilbage (mest for ”Mest”)
‘Oversæt frem og tilbage’ er en opgavetype, hvor kursisterne får udleveret en dansk tekst, der 

skal oversættes til deres modersmål. Herefter tager læreren den danske tekst tilbage, og det 

er så kursisternes opgave at oversætte tilbage til dansk. En udfordrende opgave, som er tænkt 

til de kursister med syvmilestøvler. 

Quiz og byt
Quiz og byt er en undervisningsaktivitet hentet fra undervisningssystemet ’Cooperative Learning’.

1.  Kursisterne går omkring i lokalet med hver deres kort med spørgsmål.

2.  Kursisterne finder en partner.

3.  A læser sit spørgsmål op.

4.  B svarer på spørgsmålet.

5.  B læser sit spørgsmål op.

6.  A svarer på spørgsmålet.

7.  A og B bytter kort, finder en ny partner og starter igen fra pkt. 3.

Aktiviteten fortsætter indtil alle kursister har haft et passende antal spørgsmål-svar.

Spørg hinanden
‘Spørg hinanden’ er en opgave, hvor kursisterne skal stille hinanden spørgsmål for at få infor-

mationer om hinanden.

Kursisterne får hver især udleveret skemaet ‘Spørg hinanden’ fra ‘Opgaver’ på nettet, og 

spørgsmålene, der skal stilles i opgaven, trænes.

Efterfølgende går kursisterne rundt og interviewer hinanden, mens de udfylder skemaet.

Efter udfyldning af skemaet kan kursisterne individuelt, parvis eller i grupper skrive sætninger 

om hinanden på tavlen. 

Verbekort 
Forslag til aktiviteter med verbekort
Alle verberne på kortene står i præsens og optræder i bogens tekster.

Med verbekortene lægges der op til, at kursisterne parvis eller i grupper kan træne verbernes 

betydning og deres forskellige tider og former. Ligeledes giver det mulighed for at træne syn-

taks – V2-princippet



Side 19TRE-I-EN opgavehæfte

Forslag:
• Kursisterne trækker på skift et kort, hvorefter de hver især siger en sætning med verbet.

• Kursisterne trækker på skift et kort, hvorefter de hver især siger, hvad verbet hedder  

i infinitiv/præteritum 

• Kursisterne trækker på skift et kort, hvorefter de hver især oversætter til eget sprog  

(mest oplagt i grupper med samme modersmål).

• Kursisterne trækker på skift et kort, hvorefter de hver især oversætter til engelsk  

(kun egnet til engelsktalende)

• Kursisterne trækker på skift et kort, hvorefter de i fællesskab skriver en sætning på tavlen.

Sang
Generelt er det en god ide at synge.

Der er fire gode grunde:

• Træning af sprogmelodien herunder vokalerne – uden den dræbende korlæsning. 

• Indlæring af nye ord – fx bruger mange kursister de poetiske udtryk fra sangene i deres 

tekster.

• Kulturforståelsen øges. Sangene kan trækkes ind i temaarbejde for eksempel om årstider

• Ja, og så er der jo den faktor, at starter man med en sang, så letter det overgangen fra en 

aktivitet til en anden. Og ofte fremmer det stemningen i klassen

Eksempler på sange om årstider

• Svantes lykkelige dag, Årstiderne (Benny Andersen)

• Spurven sidder stum bag kvist (Jeppe Aakjær)

• Regnvejrsdag i november (Ebba Munk)  

• Vi elsker vort land (Holger Drachmann)

• En yndig og frydefuld sommertid (folkevise)

• Nu falmer skoven (NFS Grundtvig)

• Vær velkommen, Herrens år (NFS Grundtvig)

Find inspiration i Højskolesangbogen



Side 20TRE-I-EN opgavehæfte

Skriveværksted
Forskningen siger, at tænkeskrivning er den undervisningsaktivitet,  

der skaber mest selvstændig tænkning. 

Til inspiration 
Leg med sproget – brug det
Sproget skal man trække vejret i,  

gøre til sit eget, man skal bo i det. 

Det er en selv og alt hvad der er udenom. 

Med sproget kan man give hinanden noget,  

man kan sende signaler med det over store afstande, 

bygge samvær med det som et telt at sidde i. 

Sproget kan gøres klart, hvis det er uklart, 

sproget er jo også den måde man tænker på, 

Lad ingen tage det fra jer. 

Sproget kan blive mindre og mindre uden man lægger mærke til det. 

Når det skrumper, skrumper virkeligheden.  

Leg med det, brug det.     
 (Af Uffe Harder ”Tag ordet, tag sproget tilbage”.  Fra ”Der må være en måde”, 1984)

Aktiviteterne – alle kan være med
Ideen med værkstedsaktiviteterne er, at kursisterne, individuelt, parvis eller i grupper, kan ar-

bejde på forskellige sproglige niveauer. 

Aktiviteterne kan selvfølgelig også bruges fælles i klassen. 

Kursister med kort skolebaggrund kan træne selve skrivningen/skriften og lære at skrive enk-

le ord og korte tekster, mens kursister med længere skolebaggrund kan arbejde med at skrive 

længere og mere komplekse tekster.

Læreren styrer processerne.  

Kursisterne skriver ud fra et ord, et udsagn, en lyd, et billede, en smag. De skriver på tid. 

De forholdsvis stramme rammer skal sikre, at den kreative proces ikke stoppes.

Det er bemærkelsesværdigt, at kursisternes fortællinger bliver vidt forskellige, på trods af at 

instruktionen er enslydende. Det bliver tydeligt under oplæsning.  

Aktiviteterne i skriveværkstedet er ikke inddelt i ”Lidt” – ”Mere” – ”Mest”, da skriveværkstedsfor-

men i sig selv er undervisningsdifferentierende. Det kan yderligere understøttes, hvis læreren 

har en kasse med billeder og/eller små effekter (fx figurer).
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Fundamentet i skriveværkstedet: 
det er ikke muligt at være kreativ og kritisk på samme tid
I skriveværkstedet arbejder kursisterne med skriveprocessen i to faser.  

Skrivefasen 
Forfatteren skriver altså det, som falder 

hende ind i et givet tidsrum fx 8-10 minut-

ter. 

Det handler om at skrive hurtigt, så forfat-

teren ikke får tid til at stoppe, læse bagud 

og eventuelt kritisere sig selv.  

Der er få regler, som støtter kursisten i at 

bruge den kreative side:

• Skriv, skriv

• Lad være med at læse tilbage i din tekst

• Visk ikke ud

• Brug ikke ordbog. Er der ord, du ikke 

kender, så skriv dem på dit eget sprog

Stoppes skrivningen, bremses den kreative 

proces.  

Redigeringsfasen
Sekretæren kommer på banen.

• Han skal læse teksten igennem

• Slå ord op 

• Undersøge grammatiske temaer

• Rette og redigere

Fasen kan afsluttes med pararbejde, hvor 

kursisterne udveksler tekster, stiller spørgs-

mål til hinandens tekster og hjælper med 

at rette.

 

Instruktionen kan lyde:
‘Skriv det, som falder dig ind.

Det du kommer til at tænke på. Skriv så hurtigt du kan.

Indholdsmæssigt er der ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Facit findes ikke.

Det er, som du hører det, fortolker det og udtrykker det. 

Formelt, det vil sige grammatisk, kan din tekst være rigtig eller forkert. 

Og det kigger vi på bagefter

Du har xx minutter til at skrive. Jeg siger til, når der er et minut tilbage.‘

Instruktionen må gentages mange gange – specielt i starten af forløbet.

Når læreren gør opmærksom på, at der er et minut tilbage, presser hun kreativiteten yderligere.
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Oplæsning
Hele forløbet kan afsluttes med, at læreren spørger, om der er nogen, som vil læse højt. De øv-

rige kursister kan kommentere – ikke med vurdering, men ved at fortælle, hvad teksten gjorde 

ved dem, hvilke tanker, minder eller billeder, de fik.

Skriveøvelser 
Findes også som opgave til udprint i mappen lærerdel under opgaver 

1 En orange tekst 

2 Nuet: skriv 5 minutter om det, der er i rummet, det, du ser, hører, mærker, lugter

  a)  tilbagemelding: Hvad minder historien dig om? / hvad minder det dig om? 

3 Skriv på sanser  

  a) lytte Prologue (Lorena Mckennit: Books of longing)

  b) smag 

  c) føle

  d) lugt fx duft til et rosenblad

4 Sid op ad et træ – Hvad fortæller træet?

5 Foran et nøglehul – kig ind. Hvad ser du?

6 Håbets kraft

7 Erindring: din første erindring

8 Hvor var du da …

9 En betydningsfuld person i dit liv ...

10 En dør på klem

11 Skriv på sætninger. Begynd med en sætning. Næste sætning begynder med det ord den 

forrige slutter med. 

12 Din indre censor - hvordan ser han/hun ud?

13 Skriv på en begyndelse eller en afslutning  (hav en kasse med begyndelser og afslutninger,  

hvor kursisterne kan trække/finde en afslutning/en begyndelse)

14 Skriv om et billede. Et af dine egne eller et læreren giver dig (hav en kasse med billeder)

Bliv yderligere inspireret: Sproget skal mærkes, Gry Clasen, Specialpædagogisk Forlag



Side 23TRE-I-EN opgavehæfte

Billeder til skriveøvelser – brug din fantasi
Findes også som opgave til udprint i mappen Lærerdel under opgaver 

Fotos: Gry Clasen
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Links 

Dansk på nettet – gratis internetsider
• Vores fællessprog – dansk grammatik på ti sprog http://vfs.dansk.nu/

• Online dansk http://onlinedansk.ventures.dk/

• Dansk her og nu www.danskherognu.dk

• www.fjern-uv.dk

• Dansk for alle www.studycentre.eu

• Om sproget www.sproget.dk

• Ordbøger på nettet  
 Ordbog over det Danske Sprog: http://ordnet.dk/ods/

 KorpusDK: http://ordnet.dk/korpusdk

 Retskrivningsordbogen på nettet: www.retskrivningsordbogen.dk/ro/ro.htm

• En letlæst avis www.dr.dk/ligetil/

 

http://vfs.dansk.nu/
http://onlinedansk.ventures.dk/
http://www.danskherognu.dk
http://www.fjern-uv.dk
http://www.studycentre.eu
http://www.sproget.dk
http://ordnet.dk/ods/
http://ordnet.dk/korpusdk
http://www.retskrivningsordbogen.dk/ro/ro.htm
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[ i ] is

[ e ] Erik

[ æ ] æble

[ a ] abe

[ ā ]  Anton

[    ] arbejde

[ y ] ymer

[ ø ] øl

[ ö ] søndag

[ ¨ ] lørdag

[ u ] uge

[ o ] skole

[ å ] åben

[    ] år

Vokalsænkning

åbner munden

Mundstilling ved start
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Lærerdel, diktater og dictoglosser
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1 | Diktat; lidt – mere – mest

Læreren dikterer (inkl. tal)
1 Hej. Velkommen til skolen.

2 Jeg hedder Aase.

3 Jeg er jeres lærer.

4 Jeg kommer fra Danmark.

5 Jeg bor i Aarhus.

6 Jeg taler dansk.

7 Jeg taler også engelsk.

8 I klassen taler vi dansk.

Lidt

1  ____________ . Velkommen til skolen.

2 Jeg hedder Aase.

3 Jeg ____________ jeres lærer.

4 Jeg kommer fra Danmark.

5 Jeg ____________ i Aarhus.

6 Jeg taler dansk.

7 Jeg ____________ også engelsk.

8 I klassen taler ____________ dansk.
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Mere

1 Hej. ____________ til skolen.

2 Jeg ____________ Aase.

3 Jeg ____________ jeres lærer.

4 Jeg ____________ fra Danmark.

5 Jeg ____________ i Aarhus.

6  ____________ taler dansk.

7 Jeg ____________ også engelsk.

8 I klassen taler ____________ dansk.

Mest
Kursisterne skriver hele diktaten.
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2 | Diktat lidt – mere – mest

Læreren dikterer
Aase er lærer. 

Hun taler dansk. Hun taler også engelsk.

Aase bor sammen med sin mand. 

Han hedder Peter.

Han kommer også fra Danmark. 

Peter er født i Randers.

Han taler dansk og lidt engelsk.

Peter er mekaniker. 

Lidt

Aase ____________ lærer. 

Hun taler dansk. Hun ____________ også engelsk.

Aase ____________ sammen med sin mand. 

Han ____________ Peter.

Han ____________ også fra Danmark. 

Peter ____________ født i Randers.

Han ____________ dansk og lidt engelsk.

Peter ____________ mekaniker. 
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Mere

Aase ____________   ____________ . 

Hun ____________ dansk.  ____________ taler også engelsk.

Aase ____________ sammen med sin ____________ . 

 ____________ hedder Peter.

Han ____________ også fra Danmark. 

Peter ____________ født i Randers.

Han ____________ dansk og lidt ____________ .

Peter  ____________  ____________ . 

Mest
Læreren dikterer hele diktaten.



Side 31TRE-I-EN opgavehæfte

3 | Diktat

Lærerversion
Ahmed og Gitte er gift. Ahmed kommer fra Syrien. Gitte kommer fra Danmark.

Ahmed taler dansk og arabisk. Gitte taler dansk og lidt arabisk.

De bor i Åbyhøj. De har to børn. Deres datter hedder Sara, og deres søn hedder Simon.  Simon 

går i vuggestue, og Sara går i skole.

Familien står op kl. 6 om morgenen. Ahmed laver morgenmad og smører madpakker til Sara 

og Simon

Ahmed møder kl. 7. Han er glad for sit arbejde. 

Gitte har forskellige arbejdstider. Hun vil gerne skifte job, for hun har meget travlt på arbejdet.  

Ahmed tager bussen på arbejde. Gitte cykler på arbejde. Hun afleverer Simon i vuggestuen. 

Sara går selv i skole.

Kursistversion 

Lidt

Ahmed og Gitte er ___________. Ahmed kommer fra ____________. Gitte ____________ fra Danmark.

Ahmed __________ dansk og arabisk. Gitte taler ___________ og lidt arabisk.

De __________ i Åbyhøj. De har ________ børn. Deres datter __________ Sara, og deres __________ 

hedder Simon.  Simon ___________ i vuggestue, og Sara går i ___________.

Familien ________ op kl. 6 om morgenen. Ahmed __________ morgenmad og smører madpakker 

til Sara og Simon

Ahmed _____________ kl. 7. Han er glad for _______ arbejde. 

Gitte ____________ forskellige arbejdstider. Hun ___________ gerne skifte job, for hun har meget 

__________ på arbejdet. Ahmed ____________ bussen på arbejde. Gitte cykler_____________ på 

arbejde. _________afleverer Simon i vuggestuen. Sara _________ selv i skole.
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Mere

Ahmed og Gitte er _________. Ahmed kommer fra ____________. Gitte ____________ fra Danmark.

Ahmed taler dansk og ____________. Gitte taler dansk og __________ arabisk.

De ___________ i Åbyhøj. De har to ____________. Deres datter ___________ Sara, og __________ søn 

hedder Simon.  Simon ___________ i vuggestue, og Sara går i ___________.

Familien står op kl. 6 __________ morgenen. Ahmed laver morgenmad og _____________ 

madpakker til Sara og Simon

Ahmed ____________ kl. 7. Han er ____________ for sit arbejde. 

Gitte har forskellige ______________. Hun vil gerne __________ job, for hun har meget ____________ 

på arbejdet. Ahmed ___________ bussen på arbejde. Gitte ______________ på arbejde. 

Hun _______________ Simon i vuggestuen. Sara går __________ i skole.
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Mest

Ahmed og Gitte er ____________. Ahmed kommer fra ____________. Gitte ___________ fra Danmark.

Ahmed taler dansk og _____________. Gitte taler dansk og __________ arabisk.

De bor i ____________. De har to ____________. ______________ datter hedder Sara, og deres 

____________ hedder Simon.  Simon går i ______________, og Sara går i _______________.

Familien står op kl. 6 ____ ______________. Ahmed laver morgenmad og smører 

_____________________ til Sara og Simon

Ahmed _____________ kl. 7. Han _______ _____________ ____________ sit arbejde. 

Gitte har _____________ arbejdstider. Hun vil gerne ___________ job, for hun har meget ___________ 

på arbejdet. Ahmed ___________ bussen på arbejde. Gitte ________________på arbejde. 

Hun ____________ Simon i vuggestuen. Sara går ___________ i skole.



Side 34TRE-I-EN opgavehæfte

4 | Diktat

Lærerversion
Det er mandag morgen. Klokken er 7. Ahmed og Lars møder på arbejde. De siger: ”Godmorgen.” 

Lars siger: ”Har du haft en god weekend?” Ahmed siger: ”Ja tak. Hvad med dig?”. Lars siger: 

”Fint tak, stille og roligt.”

Det er dejligt vejr i dag. Lars og Ahmed går ud i gården og fejer.

Klokken 10 vil de holde kaffepause. Lars har brød med. De snakker om deres familier. Efter 

pausen skal de klippe hæk og luge ukrudt.

Kursistversion

Lidt

Det ________ mandag morgen. Klokken er ____________. Ahmed og Lars møder _______ arbejde. 

De _____________: ”Godmorgen.” ______________ du haft en god weekend?” Ahmed siger: 

”Ja tak. ________ med dig?”. Lars siger: ”_________ tak, stille og roligt.”

Det er dejligt vejr i ________. Lars og Ahmed ________ ud i gården og fejer.

Klokken 10 ________ de holde kaffepause. Lars ______ brød med. De snakker _______ deres 

familier. __________ pausen skal de klippe hæk og luge ukrudt.
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Mere 
Det er mandag _____________. Klokken ______ 7.00. Ahmed og Lars ____________ på arbejde. 

De siger: ” _______________.” Lars siger: ”Har du ____________ en god weekend?” Ahmed siger: 

”Ja tak. Hvad __________ dig?” Lars siger: ”Fint tak, __________________________.” 

Det er ________________ vejr i dag. Lars og Ahmed går ud i gården og ____________.

Klokken 10 ___________ de holde kaffepause. Lars har ___________ med. De ____________ om deres 

familier. Efter ______________ skal de klippe hæk og luge ukrudt.

Klip--------------------------------------------------------------------------------Klip

Mest
Det er mandag _____________. _____________ er 7. Ahmed og Lars ____________ på arbejde. De siger: 

”_______________.” Lars siger: ”Har du __________  en god weekend?” Ahmed siger: ”Ja tak. ________ 

med dig?”. Lars siger: ”Fint tak, __________ ________ _____________.

Det er dejligt __________ i dag. Lars og Ahmed går ud i gården og ______________.

Klokken 10 vil de __________ kaffepause. Lars har _________ med. De _________ om deres familier. 

Efter pausen skal de klippe hæk og ___________ ukrudt.
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5 | Dictogloss – lærerark

Ali er 5 år.

Han går i børnehave. 

Mor afleverer Ali i børnehaven.

Ali har madpakke med.

De spiser frokost klokken halv tolv.

Han har også frugt med.

Ali kan godt lide at lege på legepladsen.

Far henter Ali klokken 15.
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5 | Diktat

Læreren dikterer:
Aase og Jakob cykler til børnehaven. 

De kommer til børnehaven. 

De går ind i børnehaven. 

De går ind i garderoben. 

Jakob tager jakken af. 

Han hænger den på sin knage.

Klip--------------------------------------------------------------------------------Klip

Lidt  
Udfyld

1 Aase og ______________________________ cykler til børnehaven. 

2 De ______________________________ til børnehaven. 

3  ______________________________ går ind i børnehaven. 

4 De ______________________________ ind i garderoben. 

5 Jakob tager jakken af. 

6  ______________________________ hænger den på sin knage.
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Mere 
Udfyld

1 Aase og Jakob ______________________________ til børnehaven. 

2 De ______________________________ til børnehaven. 

3 De ______________________________ ind i børnehaven. 

4  ______________________________ går ind i garderoben. 

5 Jakob ______________________________ jakken af. 

6 Han ______________________________  den på sin knage.

Klip--------------------------------------------------------------------------------Klip

Mest 
Hele diktaten skrives:

1 ______________________________________________________________________________________________

2 ______________________________________________________________________________________________

3 ______________________________________________________________________________________________

4 ______________________________________________________________________________________________

5 ______________________________________________________________________________________________

6 ______________________________________________________________________________________________
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6 | Dictogloss – lærerark
 

Skriv hele teksten

Det er fredag. Klokken er tre.

Karen og Jens har fri.

De går på café.

De drikker kaffe og spiser kage.

De sidder og snakker.

De hygger sig.
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6 | Diktat

Læreren dikterer:
Det er mandag eftermiddag.

Klokken er fem. 

Lea har fri fra arbejde. 

Hun skal mødes på med Sine. 

De skal på café.

De skal drikke kaffe og hygge sig. 

Bagefter vil de gå i biografen.

Klip--------------------------------------------------------------------------------Klip

Lidt  
Udfyld

Det ______________________________ mandag eftermiddag.

 ______________________________ er fem. 

Lea ______________________________ fri fra arbejde. 

Hun ______________________________ mødes på med Sine. 

De skal på ______________________________ .

De skal ______________________________ kaffe og hygge sig. 

Bagefter ______________________________ de gå i biografen.
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Mere 
Udfyld

Det er ______________________________ eftermiddag.

 ______________________________ er fem. 

Lea har fri fra ______________________________ . 

Hun ______________________________  ______________________________ på med Sine. 

De skal på ______________________________ .

De skal ______________________________ kaffe og ___________________________  ____________________. 

Bagefter vil de gå ______________________________  ______________________________.

Klip--------------------------------------------------------------------------------Klip

Mest 
Hele diktaten skrives:

1 ______________________________________________________________________________________________

2 ______________________________________________________________________________________________

3 ______________________________________________________________________________________________

4 ______________________________________________________________________________________________

5 ______________________________________________________________________________________________

6 ______________________________________________________________________________________________

7 ______________________________________________________________________________________________
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Lærerdel – ordkort
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Ordkort

Ordkort træner ordforrådet i dybden.

Kursisterne opfordres til at arbejde med et ord i alle dets former og afledninger, når en ny 

form læres, således at kursisten gemmer sine ordkort og vender tilbage til dem en gang i mel-

lem. Man behøver ikke arbejde på denne måde med alle ord, men ved at arbejde med hyppigt 

brugte ord, som har mange former, trænes bevidstheden om morfologi og semantiske netværk.

Et eksempel: ”et arbejde”, som er Roden. Substantivet kan skrives i alle dets former: singularis, 

pluralis, definit og indefinit.

Ordet findes også som verbum ”at arbejde”. Tilføj alle verbets tider og former.

Man kan tilføje præfikserer og suffikser, som danner nye betydninger, f.eks. be-arbejde og 

arbejd-s-løs.

Ved at skrive sætninger med ordene, lagres dybdeforståelsen bedre i hukommelsen.

Se eksempler på ordkort her:

Ordkort - Lidt

Ordkort - Mere 

Ordkort - Mest
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Ordkort
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Ordkort til Lidt

Eksempel på arabisk

Sæt kryds
 Verbum   

 Substantiv  

Verbum
Præsens/nutid Præteritum/datid

Substantiv
Ental Flertal

En kage kager

Skriv en sætning med ordet

Jeg spiser en kage.

___________________________________________________________________________________________________

Oversæt ordet til dit sprog: 

ةكعك

ORDETS ROD
Kage
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Ordkort til Lidt

Dit sprog:

Sæt kryds
 Verbum   

 Substantiv  

Verbum
Præsens/nutid Præteritum/datid

Substantiv
Ental Flertal

Skriv en sætning med ordet

___________________________________________________________________________________________________

ORDETS ROD
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Ordkort til Mest

Oversæt ordet til dit sprog

Skriv nogle sætninger med ordet 
og dets afledninger

Præfikser og suffikser
Forarbejde

bearbejde

Arbejdsløs

Adjektivets bøjninger      Adjektivets gradbøjning

Noter
Bruges normalt ikke i pluralis. Synonymet ”et job, flere jobs” bruges ofte som pluralis.

Adverbiet

Substantivets bøjninger
Et arbejde – arbejdet

Verbets bøjninger
Arbejder

Har arbejdet

Arbejdede

Havde arbejdet

Vil arbejde

Afledninger
Substantiv et arbejde

Verbum  at arbejde

Adjektiv  arbejdende

Adverbium

ORDETS ROD
Arbejd
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Ordkort til Mest

Oversæt ordet til dit sprog

Skriv nogle sætninger med ordet 
og dets afledninger

Præfikser og suffikser

Adjektivets bøjninger      Adjektivets gradbøjning

Noter

Adverbiet

Substantivets bøjninger

Verbets bøjninger

Afledninger
Substantiv

Verbum

Adjektiv

Adverbium

ORDETS ROD
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Krydsord
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1 | Krydsord – Lidt
 

Find verberne i sætningerne
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1 | Krydsord – Mere

Find verberne i sætningerne
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1 | Krydsord – Mest
 

Skriv verberne i præsens
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1 | Tjek krydsord

Lidt

Mere

Mest
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2 | Krydsord – Lidt

Svar på spørgsmålene
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2 | Krydsord – Mere

Skriv verber i præsens
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2 | Krydsord – Mest

Find verbet i præsens
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2 | Tjek krydsord

Lidt

Mere

Mere
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3 | Krydsord – Lidt
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3 | Krydsord – Mere

Lodret  
1 Simon går i ___________ 

2 Sara går i ___________ 

4 Gitte er født i ___________ 

5 Gittes søn hedder ___________ 

6 Gittes mand hedder __________ 

Vandret
2    Gitte arbejder som ___________

3    Gitte og Ahmed bor i en ___________

5    Gittes datter hedder ___________

7    Gitte arbejder på et___________



Side 60TRE-I-EN opgavehæfte

3 | Krydsord – Mest

Om familien
Skriv det ord, der mangler
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3 | Tjek krydsord
 
3 Lidt 

3 mere

3 mest
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4 | Krydsord – Lidt

Skriv verbet i præsens
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4 | Krydsord – Mere

Skriv verbet i præsens
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4 | Krydsord – Mest
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4 | Tjek krydsord

Lidt

Mere

Mest
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5 | krydsord – Lidt

Et verbum mangler – skriv det
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5 | Krydsord – Mere

Et verbum mangler – skriv det
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5 | Krydsord – Mest

Find og skriv de ord, der mangler
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5 | Tjek krydsord

Lidt

Mere 

Mest
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6 | Krydsord – Lidt

Find verbet i præsens
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6 | Krydsord – Mere

Skriv verberne i præteritum
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6 | Krydsord – Mest

Skriv verberne i præteritum
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6 | Tjek krydsord
 
Lidt

Mere

Mest
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Lærerdel – Skriveværksted
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Skriveøvelser til skriveværksted

1 En orange tekst (forskellighed) 

2 Nuet: skriv 5 minutter om det, der er i rummet, det du ser, hører, mærker, lugter

  a)  tilbagemelding: Hvad minder historien dig om? / hvad minder det dig om? 

3 Skriv på sanser  

  a) lytte Prologue (Lorena Mckennit: Books of longing)

  b) smag 

  c) føle

  d) lugt fx duft til et rosenblad

4 Sid op ad et træ – Hvad fortæller træet?

5 Foran et nøglehul – kig ind. Hvad ser du?

6 Håbets kraft

7 Erindring: din første erindring

8 Hvor var du da …

9 En betydningsfuld person i dit liv ...

10 En dør på klem

11 Skriv på sætninger. Begynd med en sætning. Næste sætning begynder med det ord den 

forrige slutter med. 

12 Din indre censor - hvordan ser han/hun ud?

13 Skriv på en begyndelse eller en afslutning  (hav en kasse med begyndelser og afslutninger,  

hvor kursisterne kan trække/finde en afslutning/en begyndelse)

14 Skriv om et billede. Et af dine egne eller et læreren giver dig (hav en kasse med billeder)

Bliv yderligere inspireret: Sproget skal mærkes, Gry Clasen, Specialpædagogisk Forlag
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Skriv historien – brug din fantasi

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Skriv historien – brug din fantasi

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Skriv historien – brug din fantasi

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Skriv historien – brug din fantasi

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Skriv historien – brug din fantasi

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Skriv historien – brug din fantasi

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Skriv historien – brug din fantasi

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Skriv historien – brug din fantasi

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Forslag til Ud-af-huset-aktiviteter
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Det er en fordel at udvide læringsrummet fra klasserummet. Vi opfordrer derfor til, at man 
vænner kursisterne til at bruge dansk uden for klasserummet lige fra begynderundervis ningen.

Præsentation – i klassen [1]
Når de første 5-7 spørgsmål til præsentation er lært, kan kursisterne skrive spørgsmålene ned 

og gå ud i verden og interviewe ”danskere”. Det kan være hele klassen, som går rundt på sko-

len og spørger lærere og øvrigt personale om de basale spørgsmål og skriver svarene ned. Det 

giver tidligt en fornemmelse af at kunne kommunikere og mestre det nye sprog.

Man kan også gå ud på gaden og i butikker og spørge, om man må ”interviewe” folk. For at 

bane vejen for kursisterne kan man producere badges eller stickers til kursisterne, hvor der 

f.eks. står ”Jeg lærer dansk. Tak, fordi du taler med mig.”

Man kan supplere med at optage interviewene, så der i hver gruppe er en, der spørger, en, der 

skriver, og en, der optager. Bagefter vises interviewene i klassen, og læreren kan hjælpe med 

at forklare eventuelle kommunikationsnedbrud.

Historien om Aase og Peter [2]
I dette kapitel introduceres institutioner, transport og professioner. Det vil være oplagt at tage 

på besøg på en institution, stille spørgsmål fra Kapitel 1 og 2.

Man kan også få kursisterne til at fortælle om deres egne forhold vedr. institutioner, transport-

tid og professioner, både i Danmark og i hjemlandet. Dette kan holdes som oplæg i klassen.

Ahmed og Gitte [3]
I kapitlet introduceres boligforhold. Kursisterne kan tage billeder fra og grundplan af deres 

bolig med i klassen. I grupper a tre kan kursisterne fortælle om deres egen bolig – eller det 

kan gøres foran hele klassen, hvis holdet ikke er for stort.

Læreren kan tage boligannoncer fra en ejendomsmægler med, og man kan tale om typiske 

boliger i Danmark.

Man kan vise TV-programmer som ”Hammerslag”,  ”Kender du typen” o.lign. Det giver mange 

indtryk og kan give mange snakke. På de laveste niveauer kan man hjælpe med at skrive sæt-

ninger om udsendelsen, f.eks. ”Det er et hus i Fåborg. Huset er lille.” osv. På højere niveauer 

kan man begynde at bruge holdningsverber, f.eks. ”Jeg synes, at huset er flot.” På de højeste 

niveauer kan man tale om kursisternes drømmebolig og tale i hypoteser, f.eks. ”Jeg kunne godt 

tænke mig et stort hus i Californien. Der skulle være en swimmingpool, en …”.
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Rundt på skolen [4]
Efter læsning af dette kapitel er det oplagt at forberede interviews og gå rundt på skolen og 

spørge de ansatte om deres arbejde – gerne med supplering af spørgsmål lært i de foregåen-

de kapitler. Det kan enten gøres i grupper eller individuelt og gerne med optagelse af inter-

viewene. Man kan evt. aftale, at en gruppe/person interviewer person A, en anden interviewer 

person B osv., så interviewene kan bruges som vidensdeling.

Bagefter kan interviewene vises i klassen, og læreren kan hjælpe med at forklare eventuelle 

kommunikationsnedbrud, eller en fra hver gruppe kan gå sammen og fortælle hinanden om 

deres interviewede personer. Hvis flere har interviewet den samme person, kan kursisterne gå 

sammen to og to og hhv. stille spørgsmål og svare vedr. interviewpersonen. F.eks. ”Kursist A: 

Hvor arbejder Claus? Kursist B: Claus arbejder på biblioteket.”

En del af kapitlet foregår i kantinen, og man kan derfor tage et kantine-menukort og spørge: 

”Hvad koster en kop kaffe?” – ”Den koster 7 kr.”. 

Derudover introduceres weekendplaner. Tag en klasserunde og spørg kursisterne om deres 

weekendplaner. Dette kan efterfølgende gentages i de kommende uger og efter et stykke tid, 

kan kursisterne spørge hinanden i små grupper a 3-4 personer.

Jakob i børnehave [5]
Kapitlet introducerer børnehaveliv, og det vil derfor være oplagt, hvis kursisterne kan besøge 

en børnehave og snakke lidt med børnene. Måske kan man også interviewe pædagogerne vha. 

spørgsmålene i de foregående kapitler.

På café [6]
Her introduceres bestillinger. Man kan starte med at træne ord for mad og drikkevarer, deref-

ter træne bestillingsdialoger og efterfølgende gå hen i kantinen eller på en café og bestille 

på dansk.

Man kan kigge på menukort fra forskellige restauranter og caféer samt aktuelle film i biogra-

fen og lave dialoger med bestillinger og diskussion af planer. Disse kan opføres som teater i 

klassen og opfordre til, at kursisterne afprøver det uden for skolen. Spørg gerne af og til, om 

der er nogen kursister, der har haft succesoplevelser med at bruge dansk uden for klassen.

Læs mere: 
SPROGFORUM NO. 4: Rundt om kommunikativ kompetence – AU Library

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGyM7kgfDgAhXx-SoKHX4kCHEQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Flibrary.au.dk%2Ffileadmin%2Fwww.bibliotek.au.dk%2FCampus_Emdrup%2FSprogforum_arkiv%2FSPROGFORUM_NO._04__Rundt_om_kommunikativ_kompetence.pdf&usg=AOvVaw24NlMidUbUg_osuSp9fS_T
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGyM7kgfDgAhXx-SoKHX4kCHEQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Flibrary.au.dk%2Ffileadmin%2Fwww.bibliotek.au.dk%2FCampus_Emdrup%2FSprogforum_arkiv%2FSPROGFORUM_NO._04__Rundt_om_kommunikativ_kompetence.pdf&usg=AOvVaw24NlMidUbUg_osuSp9fS_T
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Opgaver – Kursistdel
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Kursistdel, kapitel 1
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1.1 | Oversæt til dit sprog 

Lidt, Mere og Mest
Pronominer

Dansk Dit sprog Dansk Dit sprog
jeg vi

du I

han de

hun

hvad hvor

Skriv fem sætninger

Lidt
Dit sprog

hedder 

Kommer

bor 

taler
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Mere
Dit sprog Skriv en sætning med ordet i præsens

er

arbejder

bor

laver 

Mest
Dit sprog Skriv en sætning med ordet i præsens

Være

Have

lave  

tale  

gøre

studere

lede

vide

tale

skulle

slutte

se
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1.2 | Indsæt personlige pronominer i teksten

Lidt
Aase     Peter

_________ hedder Aase.                       _________ hedder Peter.

_________ kommer fra Danmark.         _________ kommer fra Danmark.

_________ bor i Aarhus.                         _________ bor i Aarhus.

_________ taler dansk og engelsk.         _________ taler dansk og lidt engelsk.

_________ er lærer.                                _________ er mekaniker.

_________ er gift med Peter.                  _________ er gift med Aase.

Mere
Aase og Peter

_________ hedder Aase og Peter. ___________ kommer fra Danmark. ___________ bor i Aarhus.

_________ taler begge to dansk og engelsk.

_________ har to børn. En søn og en datter.

Familien bor i en lejlighed.

_________ ligger i centrum af Aarhus. 

Peter kommer fra Danmark. ___________ er født i Randers. ___________ er mekaniker og arbejder 

på et værksted i Viby.

Aase kommer også fra Danmark. ___________ er født i København. ___________ er lærer på en 

sprogskole.
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Mest
Bodil og Jens

Bodil bor i Herning og arbejder i Silkeborg. ___________ er læge og arbejder på Silkeborg  

Sygehus. _________ tager toget på arbejde hver dag. Det tager 35 minutter. 

Bodil er glad for sit arbejde, fordi ___________ møder mange mennesker.

 __________ er gift med Jens. __________ bor i et rækkehus. _________ ligger tæt på stationen.

Jens arbejder på et kontor i Herning. _________ ligger tæt på deres rækkehus, så ____________ går 

på arbejde hver dag. Det tager kun 10 minutter.

________ er også glad for sit arbejde. ___________ har mange gode kolleger.

Om fredagen drikker ___________ fredagsøl sammen. 

Bodil og Jens har to børn. ____________ er 8 og 10 år. _________ går selvfølgelig i skole.
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1.3 | Rigtigt eller forkert

Ja Nej
Aase kommer fra Danmark.

Aase bor i København.

Aase er lærer.

Aase taler arabisk.

Anna og Jamal snakker sammen.

Jamal kommer fra Danmark.

Jamal er gift.

Anna er gift.

Jamal er lærer.

Anna er kursist.
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1.4 | Spørgsmål
 

Eksempel
Spørgsmål
1. Hvor bor Aase?

Svar
Aase bor i Aarhus.

2. Hvad laver Aase?

3. Hvad taler hun?

4. Hvor arbejder hun?



Side 95TRE-I-EN opgavehæfte

Lidt 

Spørgsmål
1. Hvor kommer Anna fra?

2. Hvor kommer Jamal fra?

3. Er Jamal gift?

4. Er Anna gift?
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Mere 

Spørgsmål
1. Har Jamal børn?

2. Hvor mange børn har han?

3. Hvor bor Jamal? 

4. Hvad laver han?

5. Hvor bor Anna?

6. hvad laver hun?
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Mest 

Spørgsmål
1. Hvad hedder de to kursister i teksten?

2. Hvad snakker de om?

3. Hvad laver B (Bente)?

4. Hvad laver A (Alice)?

5. Taler de dansk?
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1.5 | Find verberne og skriv

Eksempel 
Hun hedder Aase. hedder
Hun kommer fra Danmark. kommer
Aase bor i Aarhus. bor
Hun er lærer. er
Hun taler dansk og engelsk. taler

Lidt 
Aase er gift. 

Aases mand hedder Peter.

De bor i Aarhus.

Peter kommer også fra Danmark. 

Peter er mekaniker. 

Han taler dansk og lidt engelsk.

Mere 
Aase og Peter har 2 børn.

De hedder Jakob og Anna.

De taler dansk.

Aase arbejder på en skole.

Hun er lærer.



Side 99TRE-I-EN opgavehæfte

Mest
Morten studerer på Aarhus Universitet.

Han læser medicin.

Han har ikke arbejde.

Han leder efter et studiejob.

Han vil gerne arbejde på en cafe.
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1.6 | Indsæt et verbum

Eksempel

Spørgsmål Svar
Hvad ___________ hedder ___________ du? Jeg ___________ hedder ___________ Per.

Lidt 

Spørgsmål Svar

1 Hvor _________________ du fra? Jeg _________________ fra Danmark.

2 Hvad _________________ du? Jeg _________________ dansk.

3 Hvor _________________ du? Jeg _________________ i Odense.

4  _________________ du gift? Ja, det _________________ jeg.

Nej det er _________________ jeg ikke.

5  _________________ du børn? Ja, jeg _________________ to børn.

Nej, Nej det _________________ jeg ikke.
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Mere
Anders _______________ gift med Lise. De _______________ i Odense.

Lise _______________ fra England. De _______________ engelsk og dansk.

De _______________ ikke børn.   

Anders _______________ i praktik på en skole. Lise _______________ i en butik. 

 

Mest
Sara _______________ på universitetet. Hun _______________ medicin.

Hun _______________ glad for at _______________ . 

Hun _______________ mange gode studiekammerater.

Sara _______________ ikke arbejde, men hun _______________ efter et studiejob.

Sara _______________ alene. Hun _______________ på kollegium. 

Der _______________ mange andre unge mennesker. De _______________ ofte mad sammen.
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1.7 | Udfyld de tomme felter i skemaet 

Brug listen med verber side 72-81 i bogen.

Mere og mest
Eksempel

Nutid – Præsens Datid – Præteritum

bor boede

danser dansede

Nutid – Præsens Datid – Præteritum
laver

studerer

så

ved

talte

kommer

var

har

boede

arbejder

hed

slutter

startede
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1.8 | Oversæt verber, og arbejd med tider
    og former 

Lidt 
dansk dit sprog

(At) hedde 

(At) komme 

(At) bo 

(At) tale

Mere 
Oversæt ordene til dit sprog
dansk dit sprog

(At) arbejde 

(At) lave 
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Find verbet/udsagnsordet

Eksempel
Sætningen Verbet er 
Jeg hedder Aase. hedder

Sætningen Verbet er 
Jeg er jeres lærer. 

Jeg kommer fra Danmark.

Jeg taler dansk.

Jeg bor i Aarhus.

Mest
Hvad hedder verbet i præsens/nutid?

Infinitiv                 Præsens – nutid
At hedde

At arbejde

At lave

At bo

At cykle

At læse 

At studere

At have

At være
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1.9 | Et ord passer ikke. Find det

Lidt
Verber Substantiver Pronominer
Hedder skole jeg

Kommer klasse

er lærer

Har

Taler

Snakker

Eksempel

kommer – bor – skole

Svar 

Skole passer ikke. 

Skole er et substantiv.

Kommer og bor er verber

hedder – klasse – er

jeg – taler – har

kommer – snakker – lærer

er – har – skole
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Mere
Verber substantiver Pronominer 
Har børn jeg

Hedder et lager du

Arbejder en sushibar vi

Laver praktik

Taler

Snakker

Eksempel

kommer – bor – skole

Svar 

Skole passer ikke. 

Skole er et substantiv.

Kommer og bor er verber

kommer - taler – skole

bor – klasse – er

lærer – hedder – kommer

har – kommer - jeg

taler – vi – snakker

praktik – laver - arbejder

sushibar – snakker – taler
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Mest
Verber Substantiver Adverbier
er startet et år lige

har været et arbejde også

gør en café lidt

vil lave ellers

studerer gerne

leder

ved

 

Eksempel

Er startet – vil lave – skole - ved

Svar 

Skole passer ikke. 

Skole er et substantiv.

Er startet, vil lave, og ved er verber
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gør – arbejder – cafe – har 

vil – er – lave – universitet

biologi – startet – ved – et arbejde 

er startet – vil lave – gør - lige

børn – studerer – har – leder

arbejder – vil – lager – leder

været – år – ved – er

gerne – taler – snakker – har
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1.10 | Byg sætninger

Eksempel
Ord Sætning 
to/ Aase/ børn/ har Aase  har  to  børn.

Lidt
Ord Sætning 
Hun/ Aase./ hedder

Hun/ lærer./ er 

Kommer/ Danmark./ Hun/ fra

Aarhus./ Hun/ i/ bor/

dansk./ Taler/ Hun

Mere
Ord Sætning 
Aase/ i/ Aarhus/ og Peter bor/ Aarhus. 

lejlighed./ en/ i / De /bor

søn/ har/ De/ datter./ en / en/ og

De/ Anna/ hedder/ Jacob./ og  

i/ Anna/ skole./ går

børnehave./ Jacob/ går/i 



Side 110TRE-I-EN opgavehæfte

Mest
Ord Sætning 
på/ cykler/ Aase/ går arbejde./ eller

tager/ Det/ minutter/ gå/ at/ 20

kører/Peter/på /selvfølgelig/ arbejde/bil./ i 

kolleger/ mange/ har/ Aase

glad/ sine/ er/ Hun/ for/ kolleger.
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1.11 | Sæt billede og tekst sammen
Eksempel
 

 
 

 

   

 

     

 
Et lager

Her er Aase

I klassen

Alfabetet

Danmark

De snakker
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1.12 | Quiz og byt 

Spørg hinanden

Hvad hedder du? Hvad hedder du til efternavn?

Hvor kommer du fra? Hvad taler du?

Hvor bor du? Er du gift?

Har du børn? Hvor mange børn har du?

Hvad laver du? Er du lige startet på skolen?

Har du en kæreste? Hvad hedder dine børn?

Hvad hedder din 
kone/mand/kæreste?

Hvor gammel er din 
kone/mand/kæreste?
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1.13 | Pusleopgave

Hvad hedder hun? Hun hedder Aase.

Hvor kommer hun fra? Hun kommer fra Danmark.

Hvad taler hun? Hun taler dansk og engelsk.

Hvor bor hun? Hun bor i Aarhus.

Hvad taler de i klassen? De taler dansk.

Hvad laver hun? Hun er lærer.

Hvor arbejder hun? Hun arbejder på en sprogskole.
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1.14 | Spørg hinanden, og skriv

Hvad hedder du?    Hvor kommer du fra?
Jeg hedder …                           Jeg kommer fra …
Hvordan staver du det?

Skriv navnet Skriv landet

Aase Danmark
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1.15 | Verbekort 

Lidt – mere – mest

er har hedder

kommer bor taler

laver starter arbejder

er har hedder

kommer bor taler

laver starter arbejder

er har hedder

kommer bor taler

laver starter arbejder
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Kursistdel, kapitel 2
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2.1 | Oversæt ordene

Lidt
Dansk Dit sprog

kommer

født

bor

taler

hedder

Mere
Dansk Dit sprog

lejlighed

børn

søn

datter

skole

børnehave
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Mest
Dansk Dit sprog

cykler

kører

drikker

spiser

selvfølgelig

hvornår



Side 119TRE-I-EN opgavehæfte

2.2 | Skriv sætninger eller historier
    til billederne

Hvad laver de? (husk der er forskel på ’hun’, ’han’, ’de’)

Skriv sætninger med drikker – ser – står – arbejder – sidder – er – fisker 

Eksempel

 En kvinde

Hun læser
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2.3 | Rigtigt eller forkert

Ja Nej
Aase kommer fra Spanien.

Aase bor i Aarhus.

Aase har to børn.

Aase er automekaniker.

Aase taler dansk og engelsk.

Aase er født i Aarhus.

Aase og Peter bor sammen.

Jakob går i skole.

Anna går også i skole.

Peter er lærer.

Peter cykler på arbejde.

Sommetider går Peter på burgerbar med sine kolleger.

Aase og Peter bor i et hus.
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2.4 | Svar på spørgsmål 

Eksempel
Spørgsmål
1. Hvor bor Aase?

Svar
Aase bor i Aarhus.

Lidt
1 Hvor er Aase født?

2 Er Aase lærer?

3 Hvad hedder Aases mand?

4 Hvad laver han?

5 Hvor er han født?
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Mere
1 Hvor bor Aase og Peter i Aarhus?

2 Bor de i hus eller lejlighed?

3 Hvor mange børn har de?

4 Hvad hedder børnene?

5 Hvor arbejder Aase?

6 Hvad underviser hun i?

7 Hvor kommer hendes kursister fra?

8 Er Peter lærer?
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Mest
1 Hvordan kommer Aase på arbejde?

2 Hvor lang tid tager det?

3 Hvordan kommer Peter på arbejde?

4 Hvor lang tid tager det?

5 Hvordan har Aase det med sine kolleger?

6 Hvad laver de i pauserne?

7 Hvad kan Peter og hans kolleger lide?

8 Hvad spiser de til frokost?
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2.5 | Indsæt verber 

Eksempel
Hvad laver  du? Jeg arbejder på Sprogskolen.

  
Lidt
Hv-spørgsmål Svar

Hvad _______________ du? Jeg ________________ Hassan.

Hvor ______________ du fra? Jeg _______________fra Tyrkiet.

Hvad _________________ du? Jeg ________________ tyrkisk.

Hvor ____________ du? Jeg _____________ i Aarhus.

Ja/nej-spørgsmål Svar 

_____________ du gift? Ja, det _______ jeg

Nej, det _____________ jeg ikke

_____________ du børn? Ja, det ____________

Nej, det ___________ jeg ikke.

_____________ du dansker? Ja, det ____________

Nej, det ___________ jeg ikke.
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Mere

Per _________________ gift med Alice. De _________________ i en lejlighed i Odense.

Alice _________________ fra England. De _________________ begge to engelsk og dansk.

De _________________ to børn.  De _________________ Malene og Anders. 

Per _________________ pedel på en skole. Lene _________________ 

i en kantine. Hun _________________ mad.

Børnene _________________ i skole. 

 
Mest

Susanne _________________ sygeplejerske. Hun _________________ på et plejehjem.

Hun _________________ klokken syv hver dag og _________________ fri klokken 15.

Hun _________________ glad for sit arbejde. Hun _________________ mange gode kolleger.

I pauserne _________________ de  kaffe og _________________ sammen.

Susanne _________________ bussen på arbejde.

Susanne _________________ sammen med Lars. De _________________ ikke gift. 

De _________________ en lille dreng. Han _________________ Viggo. Han _________________ 2 år.

De _________________ i en lille lejlighed på Nørrebro.
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2.6 | Find og skriv verber
 

Eksempel 
Det her er Aase. er

Hun kommer fra Danmark. kommer

Aase er født i København. er

Nu bor hun i Aarhus. bor

Hun er lærer. er

Hun taler dansk. Hun taler også engelsk. taler

Lidt  
Aase bor sammen med sin mand. 

Han hedder Peter.

Han kommer også fra Danmark.

 

Peter er født i Randers.

Han taler dansk og lidt engelsk.

Peter er mekaniker. 
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Mere 
Aase og Peter bor i centrum af Aarhus. 

De bor i en lejlighed. 

De har to børn. En søn og en datter.

De hedder Jakob og Anna.

Jakob går i skole, og Anna går i børnehave.

Aase arbejder på en sprogskole. Den ligger i centrum.  

Aase underviser i dansk. 

Hendes kursister kommer fra forskellige lande. 

Peter arbejder som mekaniker på et værksted i Viby.

Han reparerer biler.

Aase og Peter bor i centrum af Aarhus. 

De bor i en lejlighed. 

De har to børn. 

En søn og en datter.

De hedder Jakob og Anna.

Jakob går i skole, og Anna går i børnehave.
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Mest

Aase cykler eller går på arbejde. 

Det tager 10 minutter at cykle, og det tager 20 minutter at gå.

Peter kører selvfølgelig i bil på arbejde. 

Det tager som regel 38 minutter i morgentrafikken. 

Aase har mange kolleger. 

De drikker kaffe sammen i pausen. 

Hun er glad for sine kolleger. 

Peter har ikke så mange kolleger. 

Peter og hans kolleger kan godt lide at spise frokost sammen. 

Sommetider går de på burgerbar. 

Andre gange henter de take-away f.eks. pizza eller china-box.
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2.7 | Udfyld de tomme felter i skemaet 
Brug listen med verber side 72-81 i bogen.

Mere og mest
Eksempel

Nutid – Præsens Datid – Præteritum

arbejder arbejdede

kommer kom

Nutid – Præsens Datid – Præteritum

lærer

underviser

reparerede

ligger

cyklede

går

kørte

spiser

drak

henter

tog

er

boede
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2.8 | Udfyld de tomme felter i skemaet

Mere og mest
Nutid – Præsens Datid – Præteritum

starter

lavede

studerer

skal

ser

vidste

sluttede

gik

taler

kommer

er

havde

bor

går

arbejder

hedder

lå
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2.9 | Byg sætninger
 
Eksempel
arbejder/biler./med/Peter Peter arbejder med biler.

Lidt
Ord Lav sætninger
hedder/Hun/Aase.

Hun/Aarhus./bor/i

dansk/taler/engelsk./dansk/og/Hun

mand/hedder/Aases/Peter.  

mekaniker./er/Peter

kommer/ De/Danmark./fra

Mere
Ord Lav sætninger
Aase/Peter/ Aarhus./og/bor/af

en/i/De /lejlighed./bor            

centrum/Lejligheden/er/ i /

to/De/børn./Har

hedder/og/De/Jakob/Anna.

på/Aase/sprogskole./arbejder/en
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Mest
Ord Lav sætninger
på/Aase/eller/cykler/arbejde./går

10/tager/minutter/cykle./at/ Det

kører/i/bil/på/selvfølgelig/arbejde./Peter

mange/har/kolleger./Aase

i/drikker/sammen/pausen./De/ kaffe

glad/kolleger/Hun/sine./Er/for
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2.10 | Et ord passer ikke 

Et ord er ikke et verbum. Find det.

Lidt 
Eksempel
kommer – har – lidt Lidt (lidt er et adverbium – kommer og har er 

verber)

Skriv ordet

arbejder – kommer – en mand

en mekaniker – har – er

bor – også – arbejder

taler – hedder – sammen

kommer – er – mekaniker 

Ordene
Verber substantiver Adverbier
arbejder en lærer lidt

kommer en mekaniker også

bor en mand sammen

er 

taler
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Mere
Eksempel
går – ligger – også også 

ligger – bor – lidt

kommer – lejlighed – mekaniker

har – underviser – søn

arbejder – reparerer – bil 

også – bor – taler

børnehave – ligger – er

Verber Substantiver Adverbier
har en børnehave lidt

underviser en lejlighed også

reparerer en søn sammen

ligger en datter

bor en skole

går
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Mest
henter – at gå – tager – bil 

frokost – henter – at spise – tager

kører – går – trafikken – drikker

kan lide – tager – at spise – kolleger 

selvfølgelig – har – er – kommer

henter – sommetider – går – er 

Verber Substantiver Adverbier 
cykler, at cykle en bil selvfølgelig

går, at gå morgentrafikken som regel

tager kolleger sommetider

kører en pause

drikker frokost

kan lide

at spise

henter

cykler, at cykle

går, at gå

tager
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kører

drikker

kan lide

at spise

henter
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2.11 | Fra ord til sætninger

Lidt
Han

Hun

De

Familien

Peter

er

hedder

har

kommer

bor

i Aarhus.

fra Danmark.

Peter.

mekaniker.

lærer.

børn.

en bil.

3 år.

Brug ordene flere gange
Eksempel 

Peter bor i Aarhus
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Mere
Han

Hun

De

Familien

Jeg

bor

arbejder

taler

har

starter

går

på et lager.

i skole.

som mekaniker.

dansk.

i centrum.

i børnehave.

i praktik.

Brug ordene flere gange
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Mest
Han

Hun

De

Familien

Jeg

er

har

taler

studerer

cykler

skal

ser

ikke

også

lidt

engelsk og tysk.

matematik.

på arbejde.

mange kolleger.

glad.

studerende.

tv.

Brug ordene flere gange
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2.12 | Pusleopgave

Hvad hedder hun? Hun hedder Aase.

Hvor kommer hun fra? Hun kommer fra Danmark.

Hvor er hun født? Hun er født i København.

Hvor bor hun? Hun bor i Aarhus.

Er hun gift? Ja, det er hun.

Hvad hedder hendes mand? Han hedder Peter.

Hvad laver han? Han er mekaniker.
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2.13 | Verbekort

Lidt – Mere – Mest

er har hedder

kommer bor taler

laver starter gør

studerer leder vil

ved går arbejder

ligger underviser kører

cykler tager drikker

spiser henter møder
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Allermest

kender elsker overnatter

dyrker spiller kan

ordner fisker reparerer
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2.14 | Spørg hinanden, og skriv

Hvad hedder du?    Hvad taler du?
Jeg hedder …                                           Jeg taler …
Hvordan staver du det?

Navn sprog
Aase dansk
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Kursistdel, kapitel 3
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3.1 | Pusleopgave

Spørgsmål – svar

Er Ahmed gift? Ja, han er gift med Gitte.

Har Ahmed og Gitte børn? Ja, de har to børn.

Hvad hedder børnene? De hedder Simon og Sarah.

Hvad laver Ahmed? Han er pedel.

Hvor er han pedel? Han er pedel på en sprogskole.

Hvor kommer Ahmed fra? Han kommer fra Syrien.

Hvad taler Ahmed? Han taler arabisk og dansk.

Hvor bor Ahmed? Han bor i Åbyhøj.

Hvor gammel er Ahmed? Han er 37 år.
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3.2 | Oversæt ordene til dit sprog

Lidt
Dansk Dit sprog
er

kommer

taler

arbejder

har

hedder

bor

en pedel

et barn/to børn

en familie
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Mere
Dansk Dit sprog
går

kan lide

en SOSU-assistant

et plejehjem

en vuggestue

en lejlighed

en altan

et køkken

et badeværelse

en plante

dejlig

lidt
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Mest
Dansk Dit sprog
møder (vb)

vil skifte

står op

smører

afleverer

arbejdstider

madpakker

forskellige

har travlt

selv
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3.3 | Spørgsmål til teksterne 

Eksempel
Spørgsmål
1. Hvor bor Aase?

Svar
Aase bor i Aarhus.
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Lidt
1. Hvor kommer Ahmed fra?

2. Hvad taler han?

3. Hvor gammel er han?

4. Hvor laver han?

5. Er han gift?

6. Hvad hedder hans kone?

7. Har de børn?

8. Hvad hedder børnene?

9. Hvor bor familien?
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Mere
1. Hvor kommer Gitte fra?

2.  Hvad taler hun?

3. Hvor gammel er Gitte?

4. Hvad laver hun?

5. Hvor arbejder hun?

6. Går Sara i skole?

7. Hvordan bor familien?

8. Har de altan?

9. Kan de godt lide deres lejlighed?
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Mest
1. Hvornår møder Ahmed på arbejde?

2. Er han glad for sit arbejde?

3. Hvordan er Gittes arbejdstider?

4. Har Gitte travlt på arbejde?

5. Hvornår står familien op?

6. Hvordan kommer Ahmed på arbejde?

7. Hvordan kommer Gitte på arbejde?

8. Hvem afleverer Sara i børnehaven?

9. Hvordan kommer Simon i skole?
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3.4 | Indsæt verber i teksten 

Lidt
Familien _______________ i Åbyhøj.

Ahmed __________________ fra Syrien.

Han ____________________ arabisk og dansk.

Han ______________ pedel.

Han _______________ er gift med Gitte.

De ____________________ to børn.

De ________________________ Sara og Simon.

   taler     bor kommer  er har
  hedder                       er
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Mere
Gitte _________________ fra Danmark.

Hun ____________________ på et plejehjem.

Hun ____________________SOSU-assistent.

Familien ______________________ i en dejlig lejlighed.

De _________________________ en stor altan.

De _________________ godt lide deres lejlighed.

Sara _____________________ i skole.

Simon _____________________ i vuggestue.

    har          kommer  kan  går          er               arbejder
             bor              går 
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Mest
Familien _______________________ op klokken 6 om morgenen.  Ahmed 

___________________ madpakker til børnene. Gitte _____________________ 

morgenmad til hele familien.

Gitte __________________ Simon i vuggestuen. Sara _______________selv i skole.

Ahmed ____________________ på arbejde klokken 7.

Han _____________________ er meget glad for sit arbejde.

Ahmed ___________________ bussen på arbejde. Gitte _________________.

Gitte __________________ meget travlt på plejehjemmet. Hun ____________

gerne ________________ job.

        står går har laver møder afleverer          laver       
                                er      cykler   tager            vil skifte
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3.5 | Omskriv teksterne fra præsens
    til præteritum 

Det er morgen. Familien står op klokken 6.

Far laver madpakker til børnene og tager bussen på arbejde.

Mor afleverer børnene i børnehaven.

Hun cykler på arbejde.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Det er fyraften. Ahmed har fri.

Han henter børnene i børnehaven og køber ind.

Han kommer hjem klokken 17.

Gitte er i køkkenet. Hun laver mad.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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3.6 | Lav sætninger 

Eksempel: lav sætninger
Syrien./kommer/fra/Ahmed Ahmed kommer fra Syrien.

Lidt
Lav sætninger Skriv
hedder/Han/Ahmed.

Hun/Åbyhøj./bor/i

dansk/arabisk./Han/taler

Gitte./kone/hedder/Ahmeds

pedel./er/Ahmed

med/Ahmed/gift/Gitte/er

Mere
Lav sætninger Skriv
kommer/Danmark./fra/Gitte

plejehjem./Gitte/på/arbejder/et

lejlighed./dejlig/i/Familien/bor/en

stue/er/i/lejligheden./Der

stort/Der/køkken./et/er

lejlighed./godt/lide/De/kan/deres
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Mest
Lav sætninger Skriv
møder/Han/arbejde/på/6./kl.

forskellige/har/arbejdstider/Gitte

arbejde./for/Ahmed/glad/er/sit

Gitte/travlt./har/meget

Ahmed/bussen/tager/arbejde./på

børnene./madpakker/til/smører/Ahmed

afleverer/Simon/i/Gitte/vuggestuen

selv/går/i/skole./Sara
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3.7 | Rigtigt eller forkert

Rigtigt Forkert
Gitte og Ahmed kommer fra Syrien.

Ahmed er 37 år.

Ahmed er gift.

Ahmeds kone hedder ikke Birgitte.

Ahmed og Gitte har tre børn.

Ahmed arbejder ikke.

Ahmed arbejder på en sprogskole.

Rigtigt Forkert
Gitte taler arabisk.

Gitte er 36 år.

Gitte arbejder som SOSU-assistent.

Simon går i vuggestue.

Sara går også i vuggestue.

Familien bor i en lejlighed i Åbyhøj.

Familien har en dejlig have.

Rigtigt Forkert
Ahmed møder kl. 7.

Gitte møder også kl. 7.

Gitte er glad for sit arbejde.

Familien står op kl. 6.

Ahmed smører madpakker.

Gitte cykler til vuggestuen.

Sara tager bussen i skole.
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3.8 I Udfyld de tomme felter, præsens
    og præteritum

Nutid – Præsens Datid – Præteritum
starter

lavede

studerer

skal

ser

vidste

sluttede

gik

taler

kommer

er

havde

bor

går

arbejder

hed

lå
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3.9 | Sorter ordene i ordklasser

Lidt
er, kommer, en pedel, taler, familien, har, hedder, bor, et barn/to børn, arbejder

Verber substantiver
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Mere
et køkken, går, en vuggestue, kan lide, lidt, en SOSU-assistent, et plejehjem, en lejlighed, 

en altan, et badeværelse, dejlig, en plante/to planter

verber substantiver adjektiver Adverbier

Mest
madpakker, møder, står op, smører, selv, afleverer, arbejdstider, forskellige, travlt, vil skifte

verber substantiver adjektiver pronominer
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3.10 | Sæt billede og tekst sammen

De går tur.

En familie

En madkurv

Aarhus

De snakker sammen.

En mekaniker
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3.11 | Hvilket ord passer ikke?

Et ord er ikke et verbum. Find det.

Eksempel
Hedder – bor – mand mand (Mand er et substantiv – hedder og bor 

er verber)

Lidt
hedder – kommer – familien

bor - klassen – er 

bog – taler – kommer

gift – har – hedder

arbejder – børn – bor

Mere 
laver – hedder – Danmark

har – børn – går

arbejder – ligger – kursist

reparerer – er – bil

underviser – hedder – datter

ligger – søn – barn
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Mest 
cykler – går – Aase – kører

oversætter – begynder – går – skole

kan – tager – bil – spiser 

spise – have – frokost – arbejde

køber – er – drikker – bog

henter – pizza – går – løber
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3.12 | Fokusord i nye sætninger

Lidt

 Verber: er, kommer, taler, arbejder, har, hedder, bor

 Substantiver: en pedel, et barn/to børn, familien

Jens ______________ tysker. Han ______________ i Danmark, men han ______________ fra Tyskland. 

Han ______________ gift med Susanne. De ______________ dansk og tysk sammen. 

De ______________  to ______________. De ______________  Norman og Lotte. Jens er  ______________  

Han ______________ på en skole. Familien ______________ i Aalborg.

Mere

 Verber: går, kan lide (kan godt lide/kan ikke lide)

 Substantiver: en SOSU-assistent, et plejehjem, en vuggestue, en lejlighed, en altan,  

 et køkken, et badeværelse, planter                                                                           

 Adjektiver: dejlig

 Adverbier: lidt

Susanne arbejder på ______________ . Hun er ______________ . Hun er glad. Hun kan godt  

______________ sit arbejde. Norman går i skole. Han er 8 år. Lotte går i ______________ . Hun er 2 år.

Familien bor i ______________ . De kan godt lide deres lejlighed. Det er en ______________ lejlighed.  

Der er en stue, tre soveværelser, et ______________ og et ______________ .  Badeværelset er 

______________ lille. Udenfor er der ______________ med nogle grønne ______________ .
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Mest

 Verber: møder, vil skifte, står op, smører, afleverer

 Substantiver: arbejdstider, madpakker

 Adjektiver: forskellige, travlt 

 Pronominer: selv

Susanne ______________ kl. 7. Hun ______________ kl. 8.30. Jens står op kl. 5, fordi han møder 

kl. 5.45. Det er tidligt! Han vil gerne ______________ arbejdstider, men det er svært.

Susanne ______________ madpakker til børnene. Hun smører ikke til sig ______________ . 

Hun spiser maden på plejehjemmet. De spiser mange ______________ ting. Det er dejligt, 

at hun kan spise på arbejdet. De har meget ______________ der.
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3.13 | Brug fokusord – skriv om dig selv

Brug så mange af fokusordene som muligt. Find selv nye ord.

Lidt

 Verber: er, kommer, taler, arbejder, har, hedder, bor

 Substantiver: en pedel, et barn/to børn, familien

Jeg hedder ….

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Mere

 Verber: går, kan lide (kan godt lide/kan ikke lide)

 Substantiver: en SOSU-assistent, et plejehjem, en vuggestue, en lejlighed, en altan,  

 et køkken, et badeværelse, planter                                                                           

 Adjektiver: dejlig

 Adverbier: lidt

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Mest

 Verber: møder, vil skifte, står op, smører, afleverer

 Substantiver: arbejdstider, madpakker

 Adjektiver: forskellige, travlt 

 Pronominer: selv

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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3.14 | Spørg hinanden, og skriv
Hvad hedder du?    Hvor gammel er du?
Jeg hedder …                               Jeg er … år.
Hvordan staver du det?

Navn Alder
Ahmed 37 år
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Kursistdel, kapitel 4
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4.1 | Oversæt ordene til dit eget sprog

Lidt
dansk dit sprog
er

møder

har haft

kan feje

går

vejret

gården

dejligt

skønt 

stille og roligt

ude
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Mere
dansk dit eget sprog
er

vil holde

siger

sidder

drikker

spiser

snakker

skal klippe

skal luge

skal slå

en kaffepause

et rum

en kaffemaskine

kaffe – kaffen

et brød

en hæk

ukrudt

hvordan
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Mest
dansk dit eget sprog
ringer

kan hjælpe

skulle

går

hente

komme

se

sidde

sige

fået

følge

ringede

en receptionist

en sprogskole

en kommune

en henvisning

en hjælp

en kvinde
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4.2 | Match ord og billede

en kantine                              

sidder i kassen

et køkken

et kontor

en receptionist

en chef

en pedel

et lager

værktøj

feje

klippe hæk

slå græs

luge ukrudt

holde kaffepause

en kaffemaskine
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4.3 | Spørgsmål til teksten

Eksempel
Spørgsmål
1. Hvor er Aase?

Svar
Hun er i klassen.

Lidt
1 Hvad siger Aase?

2 Hvor arbejder Steen?

3 Hvor arbejder Ulla?

4 Hvem er Karin?

5 Hvad hedder skolens leder?
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Mere
1 Hvor kommer Aase ind?

2 Hvad siger hun?

3 Hvor skal klassen hen?

4 Hvor starter de?

5 Hvor arbejder Steen?

6 Hvad er Ullas arbejde?

7 Hvad laver Karin?
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Mest
Hvad laver Karin i receptionen?

Hvem tager telefonen?

Hvem ringer til skolen?

Hvorfor ringer hun?

Skal Svetlana komme direkte til sprogskolen?

Skal Svetlana ringe til sprogskolen igen?

Hvem laver regnskaber?

Hvad hedder skolens leder?

Hvem laver klassen spørgsmål til?
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Hvad skal de med spørgsmålene?
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4.4 | Indsæt passende ord fra boksen

Lidt

skal, sidder, tager, starter, hen til, interviewe

Klassen _________________ skal _________________ interviewe skolens personale.  

De _________________ i kantinen. Her skal de _________________ Ulla og Steen. 

Ulla _________________ ved kassen. Bagefter skal de _________________ Karin. 

Hun sidder i receptionen. Hun _________________ telefonen. 

Mere

vejret, kan feje, møder, ude, stille og rolig, har haft, dejligt

Det er mandag morgen. Klokken er 7, og solen skinner. ____________________ er skønt. Ahmed og 

Lars _________________ på arbejde. Lars spørger Ahmed, om han _________________________ en god 

weekend.  Ahmed spørger også Lars, om han har haft en god weekend. ”Ja”, siger Lars, 

” __________________________________________ .”

Ahmed siger, at de kan arbejde ude i dag. De __________________________ gården.

Det er _________________ at gå _________________ i solen. 
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Mest

vil holde, rum, drikker, spiser, snakker, klippe, luge, slå

Klokken er 10. Lars og Ahmed _________________ en kaffepause. De går ind i deres  

_________________ , hvor de har en kaffemaskine. Her _________________ de deres kaffe og  

_________________ deres brød.

De sidder og _________________ om deres familier. 

Efter pausen skal de _________________ hæk og _________________ ukrudt. De skal også  

_________________ græs.
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4.5 | Lav sætninger

Eksempel: lav sætninger
morgen./er/Det/mandag Det er mandag morgen.

Lidt
Lav sætninger Skriv
7.00./er/Klokken

møder/Ahmed og Lars/arbejde/på

du/haft/en/weekend?/Har/god

feje/Vi/gården./kan

Lars og Ahmed/ud i/gården/ fejer./og/går
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Mere
Lav sætninger Skriv
10.00./Klokken/er

kaffepause./vil holde/kaffepause/Ahmed/

Lars/og

Ahmed/kaffen./laver

sidder/bordet./Lars/ved/og/Ahmed

og/brød./spiser/drikker/De/kaffe

lejlighed./godt/lide/De/kan/deres
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Mest
Lav sætninger Skriv
receptionist./er/Karin

arbejder/Hun/receptionen./i

ringer/Telefonen/Karin/tager/og/den.

jeg/med?/kan/Hvad/dig/hjælpe

det/hele?/Er/det

tak/Tusind/hjælpen./for

det/Jamen/lidt./var/så
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4.6 | Fokusord i nye sætninger

Lidt  
Nye ord: ”stille og roligt”, dejligt, skønt, vejret, ude, gården

Verber i præsens:  er, møder, har, fejer, går

Malene sidder ude i ___________________ . Det er ___________________ , for solen skinner. 

Hun er glad, når ___________________ er godt. 

Hun ___________________ sin nabo og siger: ”Hej Lone, går det godt?” Lone siger: ”Ja,  

___________________ og ___________________ . Vejret er ___________________ i dag.”

Lone ___________________ ned i kælderen og henter en kost. Hun ___________________ i gården.

Mere
Nye ord: holde kaffepause, rum, hæk, ukrudt

Verber i præsens:  er, vil, laver, har, siger, sidder, drikker, spiser, snakker, klipper, luger, skal, gør

Indsæt verbet i den rigtige form

Søren og Beate arbejder i haven. Beate luger ___________________ , og Søren klip-

per ___________________ . Søren siger: ”Jeg ___________________ lidt tørstig. Skal vi ikke  

___________________ ?” ”Jo, det kan vi godt”, siger Beate, ”Vi kan ___________________ i sofaen i ha-

vestuen. Efter kaffepausen siger Beate: ”Hvad skal vi ___________________ nu?”

Søren siger: ”Jeg ___________________ lige lidt mere hæk. Er du færdig med at ___________________ 

?” Beate ___________________ : ”Ja. Jeg tror, jeg ___________________ lidt rent nu. Bagefter 

___________________ jeg gå ind og lave frokost, så vi kan få noget _________________. Skal du have 

mere ___________________ ?” ”Nej, tak”, siger Søren. Beate tager kopperne med ud i køkkenet.
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Mest
Nye ord: ”Hvad kan jeg hjælpe dig med?”, henvisning, ”Det var så lidt.”

Verber i infinitiv: arbejde, ringe, tage, være, kunne, hjælpe, skulle, gå, hente, komme, se,

sidde, sige, få, følge

Indsæt verbet I den rigtige form

Rasmus ___________________ i en reception på et sprogcenter. Telefonen ___________________ , og 

han ___________________ den. Han ___________________ : ”Det er Sprogcenteret. ___________________  

___________________ ?” 

…

”Først skal du ___________________ på Jobcenteret og ___________________ en ___________________ . 

Bagefter skal du komme hen på Sprogcenteret med den.”

…

”Jamen, det var ___________________ . Vi ___________________ .”

Der kommer en kursist med en henvisning. Han skal visiteres. Rasmus ___________________ 

kursisten hen til visitatoren. Bagefter ___________________ han en kop kaffe på lærerværelset. 

Han ___________________ og drikker sin kaffe i sofaen. Der kommer en lærer: ”Rasmus, kan du  

___________________ mig? Jeg kan ikke finde dokumentet med telefonnumre.” ”Ja”, siger Rasmus, 

”det kan jeg godt, det ligger ved siden af kopimaskinen.” ”Tak for ___________________ ”, siger 

læreren. Rasmus svarer: ” ___________________ ___________________”?
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4.7 | Match sætning og billede – arbejde

Han arbejder som pedel.

Han arbejder på et lager.

Han arbejder i et køkken.

Hun sidder i kassen i en kantine.

Hun er receptionist.

Hun er chef.

Han arbejder på et kontor.

Han går i skole.

Hun går i børnehave.

De studerer på universitetet. 

Skriv om arbejde. Brug sætningerne ovenfor. 

Hvad laver de på arbejdet?

En pedel arbejder for eksempel på en skole. Han ordner praktiske ting. Han fejer og klipper hæk. 

Han reparerer ting. Han har meget værktøj.
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4.8 | Oversæt udtrykkene

Lidt
dansk dit eget sprog
Godmorgen, har du haft 

en god weekend?

Ja tak. Hvad med dig?

Fint tak, stille og roligt.

Dejligt vejr i dag, hva’?

God idé.

Lad os komme i gang.

Hvad mangler i udtrykket?

Godmorgen, _________________ du haft en god weekend?

Ja tak. Hvad _________________ dig?

Fint tak, stille _________________ roligt.

Dejligt vejr i dag, _________________ ?

God _________________ .

 _________________ os komme i gang.
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Mere
dansk dit eget sprog
Jeg har brød med.

Hvordan går det med dine børn?

De har det fint.

Sara er ikke så glad for skolen.

Simon er meget glad 

for sin børnehave.

Vi skal nok også slå græs.

Hvad mangler i udtrykket?

Jeg har brød _________________ .

Hvordan går det _________________ dine børn?

De har _________________ fint.

Sara er ikke så glad _________________ skolen.

Simon er meget glad _________________ sin børnehave.

Vi skal _________________ også slå græs.
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Mest
dansk dit eget sprog
Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Det er Svetlana Hansen.

Jeg vil gerne starte på skolen.

Er det det hele?

Tusind tak for hjælpen.

Jamen det var så lidt.

Vi ses.

Velkommen til.
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Hvad mangler i udtrykket?

Hvad kan jeg hjælpe dig _________________ ?

Det _________________ Svetlana Hansen.

Jeg vil gerne _________________ på skolen.

Er det _________________ hele?

Tusind tak for _________________ .

Jamen det var _________________ lidt.

Vi _________________ .

Velkommen _________________ .
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4.9 | Oversæt udtryk fra dialogerne, 
    skriv en dialog.

Mere og Mest
dansk dit sprog
Undskyld, jeg kommer for sent.

Det er okay.

Skal jeg hjælpe dig?

Vil du hjælpe mig?

Hvad kan jeg hjælpe med?

Kan jeg sidde her?

Må jeg låne sukkeret?

Værsgo.

Hvad skal du lave i weekenden?

Hvad med dig?

Ikke noget særligt.
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Vil du med i biografen.

Ja, det vil jeg gerne.

Hvad går der i biografen?

Lad os lige tjekke det.

Farvel, og tak for i dag.

Farvel, vi ses i morgen.

Ja, det gør vi.

Hav en god aften.

Tak i lige måde.

Farvel, og god weekend.

Vi ses på mandag.

Skriv selv en dialog, og opfør den i klassen. Brug så mange af udtrykkene som muligt.
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4.10 | Rigtigt eller forkert – om arbejde

Rigtigt Forkert
En pedel arbejder i et køkken.

SOSU-assistenten sidder i kassen.

Kokken arbejder i køkkenet.

Receptionisten tager telefonen.

De laver mad på kontoret.

Pedellen klipper hæk og fejer.

Kasseassistenten arbejder på kontoret.

Chefen arbejder på kontoret.

SOSU-assistenten arbejder for eksempel på et plejehjem.

Læreren luger ukrudt.

Receptionisten slår græs.

Kokken arbejder på et plejehjem.



Side 196TRE-I-EN opgavehæfte

4.11 | Indsæt et hv-ord

1. _______________ hedder du?

2. _______________ kommer ud fra?

3. _______________ taler du?

4. _______________ bor du?

5. _______________ gammel er du?

6. _______________ laver du?

6. _______________ arbejder du?

7. _______________ møder du på arbejde?

8. _______________ har du fri?

9. _______________ kommer du på arbejde?

10. _______________ længe har du været i Danmark?

11. _______________ længe har du arbejdet her?

12. _______________ er din uddannelse?

13. _______________ mange år har du gået i skole?
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4.12 | Quiz og byt

Hvad laver du? Hvad lavede du i dit hjemland?

Hvor arbejder du? Hvor arbejdede du før?

Hvor mange år har du arbejdet? Hvad laver din kone?

Har du en uddannelse? Hvad hedder din chef?

Hvor mange år har du gået i skole? Er du glad for dit arbejde?

Hvad laver du på arbejde? Er du glad for din chef?

Hvor mange kolleger har du? Hvornår har du frokostpause?

Hvad laver du i pausen? Hvordan kommer du på arbejde?
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4. 13 | Spørg hinanden
Hvad er det nu, du hedder?  Hvad er dit telefonnummer?
Hvordan staver du det?

Navn telefonnummer
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4.14 | Verbekort til Rundt på skolen 
      – præsentation

Lidt – mere – mest

kan siger snakker

kommer skal ser

laver siger gør

fejer snakker sidder

ringer går arbejder

henter får følger

hjælper tager drikker

spiser henter møder
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4.15 | Sæt billede og tekst sammen 
      – klokken
Hvad er klokken?

Klokken er ni.

Klokken er otte.

Klokken er halv tolv

Klokken er fem.

Klokken er elleve.

Klokken er to.

Klokken er halv ni

Klokken er seks Klokken er kvart i tre

Klokken er halv fem Klokken er kvart over syv



Side 201TRE-I-EN opgavehæfte

Kursistdel, kapitel 5
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5.1 | Oversæt til dit sprog

Lidt
Dansk Dit sprog
syv

fire

børnehave

skole

elsker

Mere
Dansk Dit sprog
cykler

garderobe

hænger

knage

tjekker

hej 
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Mest
Dansk Dit sprog
kram

kys

vindueskarmen

vinker 

omkring

synger

råber
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5.2 | Spørgsmål til teksten

Eksempel
Spørgsmål
1. Hvad er klokken

Svar
Klokken er syv.

Lidt

1 Hvad hedder Peter og Aases søn?

2 Hvor gammel er han?

3 Hvad hedder Peter og Aases datter?

4 Hvor gammel er hun?

5 Hvad laver Jakob?

6 Hvad laver Anna?
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Mere 

1 Hvad tid på dagen er det?

2 Hvad er klokken?

3 Hvad hedder Peters og Aases søn?

4 Hvor gammel er han?

5 Hvad laver Jakob om dagen?

6 Hvordan kommer Aase og Jakob til børnehaven?

7 Hvad hedder Jakobs stue?
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Mest 

1 Hvad laver Jakob og Aase i garderoben?

2 Hvad laver Jakob i vindueskarmen?

3 Hvor sidder de andre børn?

4 Hvad skal børnene lave i dag?

5 Hvor skal de hen?

6 Hvad synger de?
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5.3 | Rigtigt eller forkert

Sæt kryds

Lidt
Rigtigt Forkert

Aase og Peters søn hedder Jakob.

Han går i skole.

Han går i børnehave.

Han er 8 år.

Aase og Peters datter hedder Anna.

Hun er 13 år.

Hun er 8 år.

Hun går i skole.

Jakob elsker sin børnehave.
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Mere
Rigtigt Forkert

Aase og Jakob tager bussen i børnehave.

Aase og Jakob cykler i børnehave.

Jakob tager jakken af i garderoben.

Aase hænger jakken på Jakobs knage.

Jakob hænger jakken på sin knage.

Pædagogen hedder Mads.

Aase og Jakob går ind på Blå Stue.

Aase og Jakob går ind på Rød Stue.

De tjekker Jakob ind.

De tjekker Jakob ud.
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Mest
Rigtigt Forkert

Aase giver Jakob et kram.

Jakob vinker i døren.

Jakob vinker i vinduet.

Jakob løber ind på stuen igen.

Alle børnene sidder på gulvet.

Alle børnene sidder omkring et bord.

Børnene starter med at spise.

Børnene starter med at synge.

De synger ”Bjørnen sover”.

Bagefter skal de til stranden.

Bagefter skal de i skoven.

De løber ud i garderoben og tager overtøj på.
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5.4 | Find verberne og skriv

Eksempel 

Det er morgen. er

Klokken er syv. er

Aase og Peters børn hedder Jakob og Anna. hedder

Lidt 
Jakob er 4 år. 

Han går i børnehave.

Han elsker sin børnehave.

Anna er 8 år. 

Hun går i skole. 

Mere 
Aase og Jakob cykler til børnehaven.

De går ind i børnehaven.

Jakob tager jakken af.

De går ind på Rød Stue.

Aase snakker med pædagogen.

Pædagogen hedder Mads.
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Mest
Aase giver Jakob et stort kram.

Jakob hopper op i vindueskarmen 

og vinker til Aase.

Bagefter løber han ind på stuen.

Børnene sidder omkring et bord.

De begynder med en morgensang.

De synger ”Bjørnen sover”.

Bagefter skal de på tur.
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5.5 | Indsæt verber 

Lidt
Eksempel
Hanne ____ er ____ 3 år.

Hun ________________ i børnehave. 

Mor ________________ med Hanne i børnehave.

Hanne ________________ bag på mors cykel.

Mor ________________ Hanne klokken 8.

Hanne ________________ jakken i garderoben.

De ________________ ind på stuen.

”Godmorgen,” ________________ pædagogen.

”Godmorgen,” siger mor.

går        afleverer          siger            cykler         hænger         sidder           
er        går
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Mere
Mor skal gå. Hun ________________ på arbejde.

Hanne er ikke glad for at sige farvel. 

”Jeg skal gå nu,” ________________ mor.

”Du må ikke ________________ ,” siger Hanne.

”Jamen, jeg skal på arbejde. Jeg skal ________________ nu,” siger mor.

”Jeg ________________ med dig.”

”Det kan du ikke,” siger mor. 

Hanne ________________ lidt.

”Kom nu og sig farvel,” siger mor.

Mor ________________ Hanne et kram.

”Farvel, hav en god dag,” siger mor.

Hanne siger: ”Hej mor.” 

Hun vinker til mor.

siger          gå         græder          skal           vinke         giver          vil       kan
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Mest
Hanne er lige ________________ i børnehave.

Hanne ________________ ked af at sige farvel til sin mor.

”Jeg vil vinke i vinduet med Dorte,” ________________ Hanne.

”Kom,” siger Dorte, ”vi går ud og vinker.”

Hanne ________________ Dorte i hånden, og de går ud og ________________ farvel til mor.

Hun ________________ ikke de andre børn så godt, og hun savner sin vuggestue. 

Hun __________________børnene og de voksne i vuggestuen. I børnehaven er de andre børn så 

store, og der er mere larm.

Når hun har sagt farvel, bliver hun heldigvis hurtigt glad igen.

Hun ________________ at spise frokost i børnehaven. Det er dejligt at have sin egen madpakke 

med.

Hun ________________ godt med de andre børn, så når far kommer, vil hun ofte ikke med hjem.

vinker        er         kender        savner       elsker        tager        leger        startet
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5.6 | Udfyld de tomme felter i skemaet

Eksempel

Nutid – Præsens Datid – Præteritum
bor boede

spiser spiste

Nutid – Præsens Datid – Præteritum
er

går

elskede

cykler

tog

hænger

var

siger

snakkede

råber

tjekkede

begynder

løb



Side 216TRE-I-EN opgavehæfte

5.7 | Byg sætninger

Lidt
Eksempel
 er/morgen./Det/en/tidlig

 Det er en tidlig morgen.

___________________________________________________________________________________________________

1. kold /Det / en /morgen./er

___________________________________________________________________________________________________

2. er / Klokken /syv. 

___________________________________________________________________________________________________

3. Jakob /børnehave. /i/ skal /

___________________________________________________________________________________________________

4. gaden./ og/går/ Jakob/ på/mor

___________________________________________________________________________________________________
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Mere

1. lille / Peter / søn / fire / og / er / Aases / år.

___________________________________________________________________________________________________

2. Går / Han / børnehave. / i

___________________________________________________________________________________________________

3. elsker / sin / Jakob / børnehave.

___________________________________________________________________________________________________

4. Også / Det /en / børnehave./ er / god 

___________________________________________________________________________________________________

5. mange / børnehaven / Jakob/ venner. / I / har

___________________________________________________________________________________________________
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Mest 

1. vej / afleverer / Aase / Jakob / i / på arbejde. / børnehaven / til

___________________________________________________________________________________________________

2. til / cykler / børnehaven. / De

___________________________________________________________________________________________________

3. en / har / Aase / cykel. / grøn

___________________________________________________________________________________________________

4. farvel / siger / Jakob. / Aase / til 

___________________________________________________________________________________________________

5. arbejde. / og / vinker / cykler / på / Hun

___________________________________________________________________________________________________
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5.8 | Et ord passer ikke

Eksempel       Svar
går – elsker - børnehave børnehave passer ikke. Det er et substantiv.

går og elsker passer. Det er verber.

Lidt
Verber Substantiver
går børnehave

elsker klokken

er skole

hedder

har

kommer

    

Skriv ordet, som ikke passer
går – elsker – børnehave

er - hedder – klokken 

skole – har – kommer
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Mere 
Verber Substantiver
cykler garderobe

kommer børn

har pædagog

siger jakken

råber datter

snakker knage

tjekker

er

hænger

hedder

går

tager
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Skriv ordet, som ikke passer
cykler – kommer – garderobe

har - siger – børn 

pædagog – råber – snakker

tjekker  – er – jakken

hænger – hedder – datter

knage – går – tager
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Mest 
Verber Substantiver
giver kram

hopper kys

vinker garderobe

tager døren

kan mor

løber bord

bor dag

drikker morgensang

synger bil

skal minut

løber bog

ser tur
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Skriv ordet
giver – kram – kys – garderobe

hopper – døren – vinker - tager

kan – ser – mor – løber 

bord – bor – dag – morgensang

bil – minut – drikker – bog

synger – tur – skal – løber
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5.9 | Fra ord til sætning
    – vælg ord fra boksene

Lidt
Brug ordene i boksene til at lave sætninger

Aase

Drengen 

Peter 

Hendes lille datter

Min søster

Han  

Er

skoleelev

lærer

læge

8 år

mekaniker

pædagog

Brug ordene flere gange
Eksempel: Aase er lærer
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Mere
Brug ordene i boksene til at lave sætninger– der er flere muligheder

Manden

Aase

De 

Peter 

Hendes lille datter

Min søster

Han  

er

arbejder

spiser

laver

på et sprogcenter

meget frugt

i Rema

mekaniker

mad

i en børnehave

på fabrik

Brug ordene flere gange 
Eksempel: Manden er i Rema
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Mest
Brug ordene i boksene til at lave sætninger – der er flere muligheder

Hendes lille datter

De 

Min søster

Vi 

Han  

Jakob

Hun 

Jeg 

arbejder

går

drikker 

tager

ikke i skole

i Brugsen

kaffe

som kok

i biografen

med smykker

i skoven

øl

i børnehave

Brug ordene flere gange
Eksempel: Jakob  går i børnehave
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5.10 | Sorter ordene i ordklasser

Lidt

går   elsker   børnehave   er   hedder   klokken   skole   har   kommer  
cykler  morgen

Verber Substantiver



Side 228TRE-I-EN opgavehæfte

Mere

tager     du     garderobe    de   hænger     hun     siger     jakken     
snakke    pædagog    

jeg    tjekker   vi    råber      knage     han    mor

Verber Substantiver Pronominer
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Mest

 giver    ikke    hopper     et kys     vinker   tur   løber     bagefter      
sidder    begynder 

døren    synger   et kram       vindueskarmen     også   morgensang      
overtøj   igen 

Verber Substantiver Adverbier
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5.11 | Fokusord i nye sætninger

Lidt

Verber: er, går, elsker, cykler, hedder

Substantiver: en søn, morgen, klokken, børnehave, en datter

Det er mandag ______________ . 

Klokken ______________ syv. 

Sara og Jonas har ______________ . 

Han ______________ Martin.

Han ______________ 5 år. 

Han går i ______________ . 

De har også en ______________ . 

Hun ______________ 10 år. 

Hun ______________ i skole. 

Hun ______________ sin skole. 

Hun ______________ i skole.
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Mere

Verber: tager, hænger, siger, snakker , tjekker, råber, går 

Substantiver: garderoben, jakken, knage, pædagogen, børnene

Sara og Martin ______________ til børnehaven. De går ind i ______________   Martin ______________  

jakken af. Han ______________ den på sin knage. 

Sara og Martin ______________ ind. De ______________ ind på Blå Stue. 

”Godmorgen”, ______________ de til pædagogen.

Børnene ______________ : ”Hej!”

Mest

Verber: giver, hopper, vinker, løber, sidder, begynder, synger 

Substantiver: et kram, et kys, døren, vindueskarmen, en morgensang, en tur

Adverbier: bagefter, igen

Bagefter går Sara og Martin ud i garderoben ______________ . Martin ______________ sin mor et 

stort kram og et ______________ . 

Sara går ud ad ______________ .  Hun ______________ til Martin.   

Sara ______________ til bussen. Hun skal på arbejde. 

I børnehaven ______________ børnene på gulvet. De ______________ en morgensang.

 ______________ skal de på tur.
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5.12 | Brug fokusord – skriv sætninger 

Brug så mange af fokusordene som muligt. Find selv nye ord.

Lidt

Verber: går, elsker, cykler 

Substantiver: morgen, klokken, børnehave

Eksempel: Han går i skole.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Mere

Brug fokusord – skriv sætninger 
Brug så mange af fokusordene som muligt. Find selv nye ord.

Verber: tager, hænger, siger, snakker, tjekker, råber 

Substantiver: en garderobe, jakken, knage, pædagogen

Jeg tager …

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Mest 

Skriv en tekst med fokusordene
Brug så mange af fokusordene som muligt. Find selv nye ord.

Verber: giver, hopper, vinker, løber, sidder, begynder, synger 

Substantiver: et kram, et kys, døren, vindueskarmen, en morgensang, en tur, overtøj 

Adverbier: igen, bagefter

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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5.13 | Pusleopgave

Hvornår er det? Det er morgen.

Hvad er klokken? Den er syv.

Hvad hedder Peter og Aases søn? Han hedder Jakob.

Hvad hedder Peter og Aases datter? Hun hedder Anna.

Hvor gammel er Jakob? Han er 4 år.

Hvor gammel er Anna? Hun er 8 år.

Godmorgen! Godmorgen!

Har du det godt? Ja, det har jeg.

Hvem henter Jakob? Mormor henter Jakob.
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5.14 | Verbekort 

Lidt

er har hedder

går elsker kommer

henter skriver skal

Mere

cykler tager hænger

siger snakker tjekker

råber sidder vasker
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Mest

giver hopper vinker

løber begynder synger

samler ligger hvisker
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5.15 | Quiz og byt 

Har du børn? Går dine børn i børnehave 
eller vuggestue?

Hvad hedder dine børns børnehave/
vuggestue?

Hvor mange børn er der på stuen?

Hvor ligger dine børns institution? Hvad hedder stuen 
i børnehaven/vuggestuen?

Hvad hedder pædagogerne? Hvor mange børn har du?

Hvor gamle er dine børn? Har dine børn madpakker med 
i børnehave?

Går dine børn i skole? Hvad hedder dine børn?

Hvad hedder dine børns skole? Hvad hedder dine børns klasselærere?

Hvor mange børn er der i klassen? Har du gået i børnehave?
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Hvad laver dine børn i børnehaven? Hvem passede dig, da du var barn?

Hvornår afleverer du dine børn 
i børnehave/vuggestue?

Hvornår henter du dine børn 
i børnehave/vuggestue?
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5.16 | Spørg hinanden, og skriv
Hvad hedder du?   Hvornår spiser du morgenmad?
Jeg hedder …     Jeg spiser morgenmad  klokken …   
 
Navn  Klokken
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5.17 | Udfyld blanketten

Lidt
Fornavn

Efternavn

Telefonnummer

Sæt kryds

         Gift     

         Ugift

Mere
Fornavn

Efternavn

Vej og husnummer

Postnummer og by

Telefonnummer

Fødselsdag
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Mest
Fornavn

Efternavn

Adresse

Vej _________________________________________________________________

Nummer _______________________

Postnummer ____________ By _______________________________________

Telefonnummer

Mailadresse
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5 | Oversæt til dit sprog

Mest for mest

Lars er 4 år og går i børnehave.

Han er glad for at gå i børnehave.

Der er 17 børn og to pædagoger på stuen.

Far afleverer ham i børnehaven klokken 7. 

klip------------------------------------------------------------------------------------------------------klip

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Oversæt tilbage til dansk

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Oversæt til dit sprog

Lars har madpakke og frugt med i børnehave. 

De spiser frokost klokken halv tolv.

Frugten spiser de om formiddagen og om eftermiddagen.

Lars kan godt lide at lege på legepladsen. 

Han elsker at bygge og grave i sandkassen.

Nogle gange vil han ikke med hjem, når mor henter ham klokken 15.

klip------------------------------------------------------------------------------------------------------klip

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Oversæt tilbage til dansk

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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5 | Udfyld skemaet

Mest for mest
Lotte går i 8.klasse. Hendes skole skal holde fest. Lotte vil gerne med til festen.

Hendes fulde navn er Lotte Jensen, og hun bor Søndergade 13, 8000 Aarhus C.

Hendes mor hedder Karen Jensen, og hendes mobilnummer er 34 54 76 89.

Udfyld tilmeldingen for Lottes mor. 

Tilmelding til skolefest fredag den 5. juli

Fornavn: ____________________________  Efternavn: ________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________________

              _________________________________________________________________________________________

Klasse:   ______________

Telefonnummer (forælder): _____________________________________________________________________

Underskrift (forælder): __________________________________________________________________________
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Kursistdel, kapitel 6
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6.1 | Oversæt til dit sprog

Lidt
dansk dit eget sprog
fri

café

kaffe

kage

spiser

drikker

Mere
dansk dit eget sprog
bestiller

bord

vindue

blomster

hyggeligt
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Mest
dansk dit eget sprog
travlt

for tiden

heldigvis

foreslår

biograf
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6.2 | Rigtigt eller forkert
Sæt kryds

Lidt
Rigtigt Forkert

1. Peter og Aase har fri fra arbejde.

 

2. Peter og Aase er på arbejde.

3. De går på café.

4. De drikker kaffe.

5. De drikker te.

6. Peter spiser en kage.

7. Aase spiser kage.

8. De sidder og snakker.



Side 249TRE-I-EN opgavehæfte

Mere
Rigtigt Forkert

1. Peter bestiller kage.

2. Peter og Aase sidder ved et stort bord.

3. De sidder ved et lille bord.

4. Der er blomster på bordet.

5. Der er flag på bordet.

6. De spiser rugbrød med ost.

7. De synes det er dejligt med en friaften.

8. Anna og Jakob skal være alene hjemme.

9. Aases forældre skal passe børnene.
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Mest
Rigtigt Forkert

1. Peter og Aase snakker ikke om arbejde.

2. De snakker om arbejde.

3. Aase er arbejdsløs.

4. Aase arbejder på en skole.

5. Hun arbejder ofte hjemme.

6. Peter er glad for sit arbejde.

7. Peter har en lærling på værkstedet.

8. Aase og Peter vil gerne i biografen.

9. Aase vil gerne se James Bond.
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6.3 | Spørgsmål til teksten 

Eksempel
Spørgsmål
1. Hvilken dag er det?

Svar
Det er fredag.

Lidt

2. Hvad er klokken?

3. Hvor er Peter og Aase?

4. Hvad laver de på caféen?

5. Hvad drikker de?

6. Hvad spiser Aase?
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Mere 

1. Hvad bestiller Aase på caféen?

2. Hvad bestiller Peter?

3. Hvor sidder de på caféen?

4. Hvad snakker de om på caféen?

5. Hvem henter Jakob i børnehaven?

6. Hvem skal købe ind og lave mad?
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Mest

1. Hvad snakker Aase og Peter også om på caféen?

2. Er Aase glad for at undervise?

3. Er Peter glad for sit arbejde?

4. Har Peter en lærling?

5. Hvad vil Aase og Peter efter cafébesøget?

6. Hvad foreslår Peter, at de skal se i biografen?
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6.4 | Find verberne

Eksempel 
Det er fredag. er

Klokken er fire. er

Aase og Peters har fri fra arbejde har

Lidt 
De går på café.

De drikker kaffe.

Aase spiser en kage.

De sidder og snakker.

De hygger sig.

Mere
De bestiller kaffe og kage.

De sidder ved et lille bord.

Der er lys og blomster på bordet.

Det er hyggeligt.

Aases forældre vil hente Jakob i børnehaven.
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Mest

På caféen snakker de om arbejde.

Aase synes, hun har for travlt, 

og hun er lidt stresset.

Hun må ofte sidde hjemme og arbejde.

Peter er glad for sit arbejde.

Efter cafébesøget vil de i biografen.

Peter foreslår, at de ser den nye James Bond.
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6.5 | Byg sætninger

Lidt
Eksempel
er / fredag./ Det 

Det er fredag.

1. Klokken / fire. /er

___________________________________________________________________________________________________

2. Han / fri / arbejde / har/ fra. 

___________________________________________________________________________________________________

3. café. / De / på / går

___________________________________________________________________________________________________

4. spiser / en kage. / Hun

___________________________________________________________________________________________________
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Mere

1. Han / kage / kaffe. / bestiller/ og

___________________________________________________________________________________________________

2. sidder / Hun / bordet. / ved / 

___________________________________________________________________________________________________

3. er/ Det /med / dejligt / en friaften.

___________________________________________________________________________________________________

4. børnehaven. / Mor / henter / i / børnene

___________________________________________________________________________________________________

5. Han / børnene. / passer

___________________________________________________________________________________________________
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Mest 

1. snakker / De / arbejde. /om /også

___________________________________________________________________________________________________

2. Hun / arbejde. / glad for / er / sit

___________________________________________________________________________________________________

3. har / søde / Hun / mange / kolleger.

___________________________________________________________________________________________________

4. vil / Han / gerne / en kage. / have 

___________________________________________________________________________________________________

5. kaffe / kage. / kommer / Tjeneren / med / og

___________________________________________________________________________________________________
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6.6 | På café

Indsæt modalverber i teksten                                             

vil   må   skal    kan  

Eksempel 

Jeg ___ vil ___ gerne have en kage.

Lidt

Martin og Lene sidder på en café.

De _____________ spise en salat.

De _____________ også have noget at drikke.

Martin: ”Tjener, _____________ vi få spisekortet?”

Tjener: ”Ja, værsgo!”

Martin: ”Tak!”
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Mere

Martin: ”Hvad _____________ du drikke?”

Lene: ”Jeg _____________ gerne have en cola.”

Martin: ”Jeg _____________  hellere have en øl.”

Lene: ”Hvad _____________ du spise?”

Martin: ”Jeg tager en kyllinge-salat. Hvad med dig?”

Lene: ”Jeg _____________ gerne have en tomat-salat.”

Lene: ”Ok. tjener! Vi _____________ gerne have en øl og en cola.”

Tjener: ”Så gerne. _____________ I også spise?”

Lene: ”Ja tak, vi _____________ også have en tomatsalat og en kyllingesalat.”
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Mest

Lene: ” _____________ du lide din salat?”

Martin: ”Ja, den er fin. Hvad med din salat?”

Lene: ”Den er lidt kedelig. Måske _____________ jeg få lidt pesto til.”

Lene: ”Tjener, jeg _____________ gerne have lidt pesto?”

Tjener: ”Lige et øjeblik!”

Tjener: ”Værsgo!”

Lene: ”Hvad _____________ du lave i weekenden?”

Martin: ”Jeg _____________ slappe af, se fjernsyn og læse en god bog. 

Hvad med dig?”

Lene: ”Ikke noget særligt. _____________ du med i biografen?”

Martin: ”Det _____________ jeg gerne. Hvilken film _____________ vi se?”

Lene: ”Det ved jeg ikke. Hvad går der?”

Martin: ”Det ved jeg heller ikke. Lad os tjekke på nettet.”
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6.7 | Et ord passer ikke

Eksempel
går – drikker – café Cafe (er et substantiv  

– går og drikker er verber)

Lidt
Skriv ordet

går – drikker – skole

kaffe - spiser - sidder

snakker – kage – har

Mere 
Skriv ordet

bestiller – kage – sidder

har – er – bord 

henter – friaften – snakker

passer  – er – børnehave

forældre  – laver – vil

køber – mad – tager
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Mest 
Skriv ordet

snakker – café – kaffe – bord

synes – arbejdsopgaver – er – tager

sidder – aften – uge – undervisning

kolleger – har – vil - snakker

film  – biografen – cafébesøg – ser

foreslår – går – skal – regning
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6.8 | Fokusord i nye sætninger

Lidt

Verber: har, går, drikker, spiser, sidder, snakker, hygger sig, 

Fra dialogerne: mødes, ringer, skal, vil, må, kan

Substantiver: en café, kaffe, en kage

Lea og Jonas _______________________  fri fra arbejde.

Lea _______________________ til Jonas.

De _______________________ på café.

De _______________________ kaffe. 

De sidder og _______________________ .

Jonas _______________________ også en kage. 

De _______________________ _______________________ . 
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Mere

Verber: bestiller, henter, passer, køber, laver, slapper af 

Substantiver: en latte, filterkaffe, et bord, et vindue, et lys, blomster, friaften

Fra dialogerne:

Verber: ses, ligger 

Modalverber: skal, kan, vil, må 

Substantiver: en fyraften, åen, et øjeblik,  et stykke, chokoladekage

Det er dejligt med en _______________________ . 

Lea og Jonas sidder ved _______________________ . Der er _______________________ på bordet. 

De _______________________ _______________________. Og de _______________________ mere kaffe. 

Lea  _______________________ også et _______________________ kage.

Tjeneren siger: ”Et _______________________ .”

Han _______________________ kaffe og kage.
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Mest

Verber: snakker, har været, at undervise, synes, sidder, foreslår 

Substantiver: arbejdsopgaver, en lærling, værkstedet, et cafébesøg, biografen 

Adverbier: ofte, tit, heldigvis, hellere

Fra dialogerne:

Verber: trænger til, at slappe af, glæder mig, gider 

Modalverber: skal, kan, vil, må 

Substantiver: en aften, en regning, et ansigt  

Adjektiver: dejligt, skønt, ny, god 

Lea og Jonas sidder og _______________________ om deres arbejde.

Der _______________________ _______________________ travlt på arbejde med mange 

_______________________ .

 _______________________ er det weekend nu.

De _______________________ _______________________ at slappe af.

En aften i byen er _______________________ .

Og det er _______________________ med to dage fri.
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6.9 | Brug fokusord 

Skriv sætninger om dig selv

Lidt
Brug så mange af fokusordene som muligt. Find selv nye ord.

Verber i præsens: har, går, drikker, spiser, sidder, snakker, hygger sig 

Substantiver: en café, kaffe, en kage

Eksempel 

Jeg har fri klokken tre.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Mere
Brug så mange af fokusordene som muligt. Find selv nye ord.

Verber i præsens: bestiller, henter, passer, køber, laver, slapper af  

Substantiver: en latte, filterkaffe, et bord, et vindue, et lys, blomster, friaften

Eksempel: 

Jeg bestiller en latte på caféen.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Mest
Skriv en tekst om dig selv

Brug så mange af fokusordene som muligt. Find selv nye ord.

Verber: snakker, har været, at undervise, synes, sidder, foreslår  

Substantiver: arbejdsopgaver, en lærling, værkstedet, et cafébesøg, biografen

Adverbier: ofte, tit, heldigvis, hellere

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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6.10  Sæt billede og tekst sammen

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

De drikker kaffe.

Han taler i telefon.

De skal have kaffe.

De sidder og snakker.

Han drikker.

De er i biografen.
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Hun spiser is.

Han sidder og drikker kaffe.

Han spiser chokolade.

Han spiser is.

Her er en kop kaffe.

Her er en kage.
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6.11 | Klokken
Hvad er klokken?

Klokken er otte.

Klokken er halv tolv

Klokken er halv ni

Klokken er seks

Klokken er kvart i tre

Klokken er halv fem

Klokken er kvart over syv

12

6

11 1

48

7 5

210

9 3

12

6

11 1

48

7 5

210

9 3

12

6

11 1

48

7 5

210

9 3

12

6

11 1

48

7 5

210

9 3

12

6

11 1

48

7 5

210

9 3

12

6

11 1

48

7 5

210

9 3
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6.12 | Pusleopgave 

Hvem ringer Peter til? Han ringer til Aase.

Hvor skal de mødes? De skal mødes på Café Kaffe.

Hvor ligger Café Kaffe? Den ligger ved åen.

Hvornår skal Peter og Aase mødes? De skal mødes klokken 16.

Hvor er Jakob? Han er i børnehave.

Hvem skal passe børnene? Det skal Aases forældre.

Hvad snakker Peter og Aase om? De snakker om arbejde.

Er Peter glad for sit arbejde? Ja, Peter er glad for sit arbejde.

Hvor skal Peter og Aase hen 
efter caféen?

De skal i biografen.
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6.13 | Verbekort 

Lidt og mere 

ringer skal kan 

kommer må sidder

laver ses passer

snakker bestiller vil

drikker går køber

ligger spiser slapper af

hygger sig henter mødes
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Mest

tager bliver trænger

får gør ved

underviser synes glæder sig

gider foreslår
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6.14 | Quiz og byt 

Drikker du kaffe? Drikker du te?

Går du somme tider på café? Kan du lide kage?

Hvem går du på café med? Bruger du sukker i kaffen?

Kan du lide ost? Går du sommetider i biografen?

Hvilke film kan du godt lide? Bruger du mælk i kaffen?

Kan du lide fisk? Hvad skal du lave efter skole?

Hvad skal du lave i weekenden? Hvad skal du lave efter arbejde?

Skal du på café i weekenden? Skal du i biografen i weekenden?
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6.15 | Spørg hinanden, og skriv

Hvad hedder du?   Hvornår spiser du aftensmad?
Jeg hedder …     Jeg spiser aftensmad klokken …   
 
Navn  Klokken
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6 | Indsæt infinitiv/præsens 

Mest for mest
Eksempel: Maria er på arbejde. Hun ___ arbejder ___ (arbejde/arbejder) på et hospital. 

Hun er træt nu og vil gerne snar ___________________ (have/har) fri.

Men hun må ___________________ (vente/venter) til klokken er 16.

Maria ___________________ (tænke/tænker) på, hvad hun skal nå, 

når hun ___________________ (få/får) fyraften.

Hun skal først ___________________ (hente/henter) børn i børnehaven, 

og så skal hun ___________________ (købe/køber) ind.

Børnene kan ___________________ (hjælpe/hjælper) med at lave mad, når de ___________________  

(komme/kommer) hjem.

Klokken 18 ___________________ (komme/kommer) Steen hjem, og så skal familien 

___________________ (spise/spiser) aftensmad.

Maria ___________________ (glæde/glæder) sig til, når børnene er i seng, 

så vil hun ___________________ (slappe/slapper) af og ___________________ (se/ser) fjernsyn.
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6 | Krydsord

Mest
Hvad hedder verberne i Præteritum?
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6 | Oversæt til dit eget sprog

Mest for mest
Hugo og Lise er på café.

De bestiller kaffe

De bestiller også kage.

Det er dejligt med en friaften.

Efter cafébesøget vil de i biografen.

Jens vil gerne se en thriller.

Karen foreslår en dokumentarfilm.

De går hen til biografen og ser, hvad der går.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Oversæt tilbage til dansk

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Kursistdel, alfabetisering kapitel 1
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1.1 | Prik vokaler, og skriv ordet

Eksempel
hedder                        h  e  d  d  e  r

1. hedder ___ ___ ___  ___ ___ ___

2. er   ___ ___

3. bor  ___ ___ ___

4. kommer ___ ___ ___  ___ ___ ___

5. taler ___ ___  ___ ___ ___

6. har  ___ ___ ___

Skriv antal stavelser
1 stavelse 2 stavelser
er hed-der
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1.2 | Skriv ordet færdigt

Eksempel
k  o  m  m   e   r

1.    e___

2.    h ___ ___ ___ ___ ___

3.    g ___ ___ ___

4.    h ___ ___

5.    t ___ ___ ___ ___

6.    s ___ ___ ___ ___ ___ ___

7.    b ___ ___

8.    h ___ ___ ___

9.   h ___ ___ ___

 gift      snakker       har       hvad        bor       kommer       hedder       taler      er    
hvor
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1.3 | Indsæt vokaler

Eksempel
Han  h_e dd e r  Jamal.

1. Han  k_____mm_____r  fra  Syrien. 

2. Han  t_____l_____r  arabisk.

3. Han b_____r  i  Aarhus.

4. Han _____r  gift.

5. Hun h_____dd_____r  Anna.

6. Hun _____r  ikke  gift.

i          y          u

e         ø          o

æ                   å

a
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1.4 | Indsæt – Hvad / Hvor

Eksempel
H v a d hedder du?

1. ___ ___ ___ ___ hedder du?

2. ___ ___ ___ ___ kommer du fra?

3. ___ ___ ___ ___ taler du?

4. ___ ___ ___ ___ bor du?

5. ___ ___ ___ ___ hedder han?

6. ___ ___ ___ ___ taler han?

7. ___ ___ ___ ___ bor han?

8. ___ ___ ___ ___ kommer han fra?
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1.5 | Alfabetet
Skriv de bogstaver, der mangler

Store bogstaver

A C D E G H I J

K L N P Q R T

U V W X Z Æ Å

B C D F G H J

K L M N P Q R S T

V W X Z Æ Å
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Små bogstaver

a c d e g h i j

l m o q r t

u v w y z ø å

a b d f g h j

k l n p q s t

u w x z æ å
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Kursistdel, alfabetisering kapitel 2
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2.1 | Prik vokaler, og skriv ordet 

Eksempel
kommer                    k  o  m  m  e  r

                                   

1. er   ___ ___ 

2. født  ___ ___ ___ ___

3. bor  ___ ___ ___

4. kommer ___ ___ ___ ___ ___ ___

5. taler ___ ___ ___ ___ ___
   

Skriv antal stavelser
1 stavelse 2 stavelser
er kom-mer
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2.2 | Skriv ordet færdigt

Eksempel
o   g   s   å

1.    s ___ ___ ___ ___ ___

2.    e ___

3.    h ___ ___ ___ ___ ___

4.    g ___ ___ ___

5.    h ___ ___

6.    t ___ ___ ___ ___

7.    f ___ ___ ___

8.    b ___ ___

9.    h ___ ___ ___

10.  h ___ ___ ___

 gift            her           bor       sammen       hedder      også     taler      er    født
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2.3 | Indsæt vokaler

Eksempel
Hun  h e dd e r  Aase.

1. Hun  kommer  fra  D___nm___rk. 

2. Hun  taler d___nsk og engelsk.

3. Hun b___r   i  Aarhus.

4. Hun er f___dt i K___benhavn.

5. Hun  er  g___ft  med Peter.

6. Han er mek___niker.

i          y          u

e         ø          o

æ                   å

a
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2.4 | Alfabetet

Skriv de bogstaver, der mangler

Store bogstaver

C E F G I J

K M N Q R S

V W Y Z Æ Ø

A B D F H J

M N O Q T

U X Z Ø Å
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Små bogstaver

c e g h j

l m o q r t

u w y z ø å

a b d f h j

l n p s t

u w x z å
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Kursistdel, alfabetisering, kapitel 3
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3.1 | Prik vokaler, og skriv ordet 

Eksempel
taler                    t  a  l  e  r

1. her  ___ ___ ___

2. dansk  ___ ___ ___ ___ ___

3. arbejder ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

4. gift  ___ ___ ___ ___ 

5. børn  ___ ___ ___ ___ 

6. morgen ___ ___ ___ ___ ___ ___

7. taler        ___ ___ ___ ___ ___

Skriv antal stavelser
1 stavelse 2 stavelser 3 stavelser
her ta-ler



Side 297TRE-I-EN opgavehæfte

2.2 | Skriv ordet færdigt

Eksempel
a   r   b   e   j   d   e   r

1.    t  ___  ___ ___ ___

2.    g ___ ___ ___

3.    b ___ ___ ___  

4.    k ___ ___ ___ ___ ___

5.    f ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

6.    h ___ ___ 

7.    o ___

8.    f ___ ___ 

9.    b ___ ___ 

 taler       gift      fra      kommer         arbejder       bor      har       børn       
og      familien         
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3.3 | Indsæt vokaler

Eksempel
Han  t a l e r  Arabisk

1. Han k____mmer fra Syrien.

2. Han  er  g____ft med Gitte. 

3. De  h____r   to  b____rn.

4. Fam____lien b____r i Aabyhøj.

5. Det  er  m____rgen.

6. Klokk____n  er  s____v.

i          y          u

e         ø          o

æ                   å

a
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3.4 | Alfabetet

Skriv de bogstaver, der mangler

Store bogstaver

B C D F G H J

K L M N P Q R S T

V W X Z

C F G H J

K M N P Q S

W X Z Å
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Små bogstaver

a b c d g j

l n o q r

u v w y z å

a d e g h

k l n o q s t

v w x æ ø
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Kursistdel, alfabetisering, kapitel 4
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4.1 | Prik vokaler, og skriv ordet

Eksempel
hedder                        h  e  d  d  e  r

1. skal  ___ ___ ___ ___

2. møder ___ ___ ___ ___ ___ 

3. kommer ___ ___ ___ ___ ___ ___

4. tager ___ ___ ___ ___ ___

5. sidder ___ ___ ___ ___ ___ ___

6. starter ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Skriv antal stavelser
1 stavelse 2 stavelser
skal mø-der
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4.2 | Skriv ordet færdigt

Eksempel
s   k   o   l   e   n

1.    k ___ ___ ___ ___ ___

2.    s ___ ___ ___ ___

3.    s ___ ___ ___ ___ ___

4.    a ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

5.    g ___ ___

6.    t ___ ___ ___ ___

7.    s ___ ___ ___ ___ ___ ___

8.    l ___ ___ ___ ___

 siger     sidder      tager      kommer   skolen     snakker      arbejder     
går       laver         
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4.3 | Indsæt vokaler

Eksempel
G o dm o rg e n

1. G____d weekend.   

2. J____ tak. 

3. Hv____d med dig?

4. F____nt tak.

5. Stille og r____ligt.

6. V____lk____mmen.

7. K____n lidt.

i          y          u

e         ø          o

æ                   å

a



Side 305TRE-I-EN opgavehæfte

4.4 | Alfabetet

Skriv de bogstaver, der mangler

Store bogstaver

A D E G J

L N P Q T

U W X Z Æ

B C E F H

K M N Q R T

V W X Ø Å
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Små bogstaver

b c d f g h j

k l m n p q r s t

v w y z

b c f h i j

m n o q t

u x z å
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Kursistdel, alfabetisering, kapitel 5
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5.1 | Prik vokaler, og skriv ordet

Eksempel
hedder                        h  e  d  d  e  r

1. er   ___ ___

2. elsker ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. henter ___ ___ ___ ___ ___ ___

4. taler ___ ___ ___ ___ ___

5. går  ___ ___ ___

6. hedder ___ ___ ___ ___ ___ ___

Skriv antal stavelser
1 stavelse 2 stavelser
er hed-der
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5.2 | Skriv ordet færdigt

Eksempel
b   ø   r   n

1.    m ___ ___ ___ ___ ___

2.    e ___

3.    k ___ ___ ___ ___ ___ ___

4.    s ___ ___ 

5.    s ___ ___

6.    d ___ ___ ___ ___ ___

7.    e ___ ___ ___ ___ ___

8.    s ___ ___ ___ ___

9.    å ___

 morgen      klokken       syv      elsker   børn    søn       datter       
år       skole      er    
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5.3 | Indsæt vokaler

Eksempel
Han  h e dd e r  Jakob

1. Det   er   m____rgen.

2. Klokken  er   s____v. 

3. Jakob  er  4 ____r.

4. Han  g____r  i  børnehave.

5. Anna  er  8  ____r.

6. Hun  g____r   i   sk____le.

i          y          u

e         ø          o

æ                   å

a
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5.4 | Indsæt  Hvad / Hvor/ Hvornår

Eksempel
H v a d hedder du?

1. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ kommer han?

2. ___ ___ ___ ___ er klokken?

3. ___ ___ ___ ___ hedder Aases og Peters søn?

4 . ___ ___ ___ ___ gammel er han?

5. ___ ___ ___ ___ hedder Aases og Peters datter?

6. ___ ___ ___ ___  gammel er hun?
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5.5 | Alfabetet

Skriv de bogstaver, der mangler
Store bogstaver

C E G I

K N P R T

U W Z Æ Å

B D F H J

M N P Q T

V X Z Ø
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Små bogstaver

a d g i

l o q t

u w y z å

b c f h

k l n p s

u x z æ
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Kursistdel, alfabetisering, kapitel 6
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6.1 | Prik vokaler, og skriv ordet

Eksempel
hygger                        h  y  g  g  e  r

1. har  ___ ___ ___

2. drikker ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. spiser ___ ___ ___ ___ ___ ___

4. sidder ___ ___ ___ ___ ___ ___

5. snakker ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

6. hygger ___ ___ ___ ___ ___ ___

Skriv antal stavelser
1 stavelse 2 stavelser
har hyg-ger
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6.2 | Skriv ordet færdigt

Eksempel
a   r   b   e   j   d   e

1.   d ___ ___ ___ ___ ___ ___

2.   g ___ ___

3.   k ___ ___ ___  

4.   K ___ ___ ___ ___

5.   s ___ ___ ___ ___ ___ ___

6.   h ___ ___ ___ ___ ___

7.    f ___ ___ ___

8.    f ___ ___ 

9.   s ___ ___ ___ ___ ___

10. s ___ ___ ___ ___ ___

 fri      drikker       fire        hygger      spiser     arbejde     sidder       
kage       går     kaffe    snakker         
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6.3 | Indsæt vokaler

Eksempel
De  g å r  på cafe

1. Det   er   fr____d____g.

2. Klokken  er   f____re. 

3. De  g____r  på cafe.

4. Hun  sp____ser  kage.

5. De  dr____kker  kaffe.

6. De  h____gger   sig.

i          y          u

e         ø          o

æ                   å

a
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6.4 Alfabetet

Skriv hele alfabetet
Store bogstaver

Små bogstaver
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