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Til dig, der underviser i dansk som andetsprog
Fart på dansk kan hjælpe dig til at lave en helhedsbaseret undervisning, der tager udgangspunkt i
elevernes verden, deres sproglige ressourcer og fælles oplevelser. I materialet arbejder eleverne sig
hurtigt fra hverdagssprog til fagsprog. Fart på dansk bygger på den måde bro til almenundervisningen
og giver eleverne et sprog til at kunne deltage i alle skolens fag – uanset om det er dansk, matematik,
madkundskab eller natur og teknologi.
Dette særtryk indeholder første kapitel fra elevhæftet til mellemtrinnet Fart på dansk - Lyt, tal, læs og
skriv og vejledning til materialet.
Materialet kan bruges alene eller sammen med de andre udgivelser i Fart på dansk. Læs mere om dem
på side 21.
Supplér evt. elevhæftets sprogarbejde med øvelser fra Fart på dansk - Ord og begreber med CL.
Mange af de kopisider, der henvises til i elevhæftets første kapitel, kan hentes gratis på www.alinea.dk/
fartpaadansk.dk, indtil bogen udkommer.
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Mig og min familie

1

Lyt, og læs om billedet

Her er Frederik og hans familie. Frederik
har en mor. Hun hedder Marie. Frederik
har en far. Han hedder Ole. Frederik har
en lillesøster. Hun hedder Emma. Emma

2

I Fart på dansk skal eleverne arbejde med sproget i en meningsfuld sammenhæng, og altid fra helhed og overblik til stadig mindre dele. Start evt.
med at tage på besøg hos en lærer eller en elev. Sæt ord på nogle af de ting,
I møder undervejs. Tag evt. billeder på turen, og brug dem til jeres egen
billedsamtale. Supplér med eller brug illustrationen som grundlag for det
videre sprogarbejde. Kig på og tal om illustrationen med drengen Frederik
og hans familie. Hvad ser I? Hvad er en familie? Tal om ord som mor, far,
søster og bror. Tal om hvor mange personer, der er i Frederiks familie. Og

er en pige. Frederiks storebror hedder
Kasper. Frederik har også en lillebror. Det
er en dreng. De er syv personer i Frederiks
familie. Fem børn. To voksne.

hvor mange personer, der er i elevernes familier.
Læs læseteksten højt, læs den i kor, og tal om ordene. Understøt elevernes
sprogopbygning visuelt ved løbende at skrive ord og sætninger på tavlen,
på begrebskort, skilte m.m. Tegn begrebskortet af fra bogomslaget, eller
brug kopiside 82 fra Fart på dansk – Ord og begreber med CL. Se mere om
begrebskort på side 86-88. Arbejd også med sproglyde og udtale løbende
ved at lade eleverne gentage ord, udtryk og sætninger, fx i kor.

Du skal lære:

er · har · her · hedder

At forstå, tale, læse og skrive ord om
dig og din familie.

2

hun · han · hans · de
der · Frederiks
familie · voksen/voksne · barn/børn

Tal og skriv om billedet

personer · søskende
dreng/drenge · pige/piger · mor · far
storebror · storesøster · lillebror
lillesøster · mand · kvinde
barn J voksen · stor J lille

Lav din egen ordbog

Skriv de vigtigste ord på siden Min egen ordbog, side 14-15.
Lav begrebskort til de vigtigste ord.
Arbejd sideløbende og periodisk med alfabetet og orddannelse. Alfabetarbejdet skal foregå i den faglige helhed og kontekst, eleven er i. I dette
afsnit kan du fokusere på vokalerne i, o, e, å og konsonanterne n, m, r, b,
p, d. Den første bogstavpræsentation bør altid bestå af en vokal og en konsonant, som gennem lydsyntese danner et ord. Forslag til lydret og lydnær
orddannelse: ni, du, min, din, mor, bor, på, i. Brug nogle af modelsætningerne fra opgave 1 og de andre opgaver. Læs mere side 86-88.
Opgave 2: Lad eleverne tale og skrive om billedet på forrige side. De kan

støtte sig til modelsætningerne fra opgave 1 eller bruge ordene i cirklen og
selv konstruere nye sætninger.
Lad eleverne skrive de ord, udtryk og sætninger, der er vigtigst ift. deres
niveau ind på side 14-15. Her kan du finde en vejledning til hvordan, I kan
arbejde med sprogsøjlerne. Lad eleverne lave begrebskort til de vigtigste
ord. Tegn begrebskortet af fra bogomslaget, eller brug kopiside 82 fra Fart
på dansk – Ord og begreber med CL. Se mere om begrebskort på side 86-88.

3

Frederik

3

Skriv ordene til tegningen.
Frederik
familie · far
mor · storesøster
lillesøster · storebror
lillebror
Skriv flere ord til tegningen.

Opgave 3: Lad eleverne skrive de rigtige ord ind i de tomme kasser. Forklar/
vis eleven, at det kan være en god strategi at bruge cirklen med ord eller at
bladre tilbage til side 3.

4

er en ekstraopgave, hvor de elever, der har flere ord at byde ind med, kan
skrive ekstra ord i deres hæfter. Arbejd evt. med familieordene på kopiside
8-9 fra Fart på dansk – Ord og begreber med CL.
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Tal og lyt

•
•
•
•

5

1

Hvor
Hvor
Hvor
Hvor

mange
mange
mange
mange

er der i Frederiks familie?
søskende har Frederik?
børn er der i alt i Frederiks familie?
voksne?

De er ... i Frederiks
familie
Frederik har ... søskende
Der er ... børn
Der er ... voksne

Tal og skriv

•
•
•
•
•
•
•
•

Hvor mange er I i din familie? Vi er _____ i min familie.
Hvor mange piger er der i din familie? Der er _____ piger i min familie.
Hvor mange drenge er der i din familie? Der er _____ drenge i min familie.
Hvor mange voksne er der i din familie? Der er _____ voksne i ______ _____________.

størst J mindst

Tal og lyt

Hvor mange er I i jeres klasse?
Hvor mange er der i alle jeres familier tilsammen?
Hvem har den største familie?
Hvem har den mindste familie?

Arbejd med tallene 0-20. Eleverne kan finde tallene og talordene på
bogens omslag. Arbejd evt. også med kopiside 59-63 i Fart på dansk – Ord og
begreber med CL.
Opgave 4 og 5: Tal om, at når I tæller og lægger sammen, så laver I matematik.

største J mindste
flere end J færre end

Lav evt. flere tælleopgaver sammen med eleverne. Hvad kan I mere tælle?
er en ekstraopgave, hvor eleverne skal bruge begreberne ”største” og
”mindste”. Tal om modsætninger og arbejd evt. med kopiside 54-56 fra Fart
på dansk – Ord og begreber med CL, hvor eleverne kan arbejde med tallene og
begreberne størst/mindst og flere end/færre end.

5

6
Jeg hedder Frederik.
Frederik
Hvad hedder du?

Jeg kommer fra
Danmark. Hvor
kommer du fra?

Hvor gammel
er du?

Jeg hedder
Amelia.

Hvor bor du?

Jeg er 12 år.
år

Jeg bor på
Platanvej 4 i Birkeby.
Birkeby

Jeg kommer fra
Syrien.

Læs og skriv

Hvad hedder drengen? Han hedder ______________________.
Frederik
Hvor gammel er pigen? Hun er _____ _______ .
Hvor kommer Frederik fra? Han kommer ______ __________________________.
Hvor bor Amelia? Hun _______ på __________________ ______ i _______________________.

Hun hedder ...
Pigen hedder ...

•
•

6

Lyt og tal

Hvad hedder pigen?
Hvor gammel er hun?

•
•

Hun er ... år

Hvor kommer hun fra?
Hvor bor hun?

Opgave 6: Arbejd med elevernes forforståelse ved at forklare den konkrete
situation: Amelia og Frederik går på Solvangskolen. De går i 5. og 6. klasse
og taler sammen i et frikvarter. Læs teksten fælles i klassen. Når I læser
læseteksterne, så sørg for, at eleverne forstår alle ordene forinden. Hjælp
eleverne med at blive opmærksomme på, hvor i teksten, hvor i sætningen,
og hvor i det enkelte ord, at de enkelte betydningsdele befinder sig. Gør
også eleverne opmærksomme på tekstens hensigt og opbygning, når det

Hun kommer fra ...
Hun bor i ...

er relevant. Når eleverne skal finde svar på konkrete spørgsmål, kan det
være en strategi at markere de relevante oplysninger i teksten, som gjort
i teksten her. Eleverne kan herefter læse teksten to-og-to og øve den som
rollespil. Tal om jeg og du samt om hun og han. Spørgsmålene kan laves i
fællesskab eller i små grupper.
er en ekstraopgave, hvor eleverne skal lytte og svare på spørgsmålene.
Lad dem gerne lytte flere gange.

blå

7

rød

gul

grøn

brun

sort

hvid

grå

Læs og skriv

Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg

hedder Amelia.
er 12 år.
kommer fra Syrien.
bor på Platanvej 4 i Birkeby.
kan bedst lide farven blå.

Jeg kan lide ...
Jeg kan bedst
lide ...

Spørgsmål til dig:
Hvad hedder du? Jeg hedder __________________________.
__________________________
Hvor gammel er du? Jeg _______ _____ år.
Hvor kommer du fra? Jeg ________________ ________ ________________________________.
Hvor bor du? Jeg bor på ______________________ _____ i _____________________________.
Jeg kan bedst __________ farven ________________.
Jeg hedder ...
Jeg er ... år
Jeg kommer fra ...
Jeg bor på ... i ...
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Jeg kan lide farverne ... og ...
Jeg kan bedst lide farven ...
Brug ordene, og tal sammen i klassen

•
•
•

Hvad hedder du?
Hvor gammel er du?
Hvor kommer du fra?

•
•
•

Hvor bor du?
Hvilke farver kan du lide?
Hvilken farve kan du bedst lide?

Skriv en tekst om dig selv, og hvor du kommer fra.
Start med at gennemgå farverne. Inddrag evt. flere end de viste, og arbejd
evt. med kopiside 19 i Fart på dansk – Ord og begreber med CL.
Opgave 7: Teksten læses sammen i klassen. Tal om jeg og du. Tal om formuleringen ”kan lide” og ”kan bedst lide”.
Lad gerne elevene markere svarene på spørgsmålene i teksten, inden de
skriver svarene ned.
Opgave 8: Her skal eleverne bruge ordene fra opgave 7 til at stille hinanden

spørgsmål. Denne øvelse kan med fordel laves i fællesskab først. Spørg fx
en elev eller to, sådan at du modellerer øvelsen for klassen.
er en ekstraopgave, hvor eleverne kan skrive en længere sammenhænsammenhæn
gende tekst om dem selv og om, hvor de kommer fra. Eleverne kan bygge
deres tekst op som opgave 7.

7

Han/hun er … år

9

Han/hun kommer fra …
Han/hun bor på ...
Læs og tal

Han hedder Frederik. Han er 11 år.
Han kommer fra Danmark.
Han bor på Højdevej 2 i Birkeby.

•
•
•

Hvor gammel er Frederik?
Hvor kommer Frederik fra?
Hvor bor Frederik?

Hun hedder Amelia. Hun er 12 år.
Hun kommer fra Syrien. Hun bor på
Platanvej 4 i Birkeby.

•
•
•

Hvor gammel er Amelia?
Hvor kommer Amelia fra?
Hvor bor Amelia?

10

Tal, skriv og lyt

Hvad hedder du?
Hvor gammel er du?
Hvor kommer du fra?
Hvor bor du?
Han/hun hedder _______________________________. Han/hun er _______ _______.
Han/hun kommer fra _______________________________.
Han/hun bor på __________________________ ______ i _______________________________.
Fortæl om hinanden i klassen.

Opgave 9: Læs teksten sammen i klassen, og tal om den. Opgave 10: Lad
eleverne to-og-to anvende spørgsmålene fra opgave 8 til at interviewe

8

hinanden og skrive svarene ned. Endelig skal de fortælle en tredje elev om
den elev, de har interviewet.

et par sko (en sko)
en kjole
en T-shirt
en kasket

en nederdel
et par sokker (en sok)
en trøje
et par bukser
Frederik har en

11

trøje på

Læs og tal

•
•

Hvad har Frederik på?
Hvad har Amelia på?

Amelia/Frederik har
en … på
Amelia/Frederik har … på
Amelia/Frederik har to … på
Amelia/Frederik har
et par … på

Frederiks bukser er blå
Frederiks/Amelias ... er
blå/rød/gul/grøn/brun/

•
•

Hvilken farve har Frederiks tøj?
Hvilken farve har Amelias tøj?

12

Jeg har sko på

Brug ordene, og tal

•
•

sort/hvid/grå

Hvad har du på?
Hvilken farve har dit tøj?

Opgave 11: Tal om de forskellige stykker tøj, der er vist, og øv ordene.
Lad eleverne bruge ordene og tale om, hvad Frederik og Amelia har på.
Repeter farverne og tal om, hvilken farve de forskellige tøjdele har.
Introducer evt. ord som ”mønstret”, ”stribet” og ”ternet” for de elever, der

Jeg har en … på
Jeg har et … på
Jeg har to … på
Min … er …
kan profitere af det. Arbejd evt. med kopiside 19-23 fra Fart på dansk – Ord og
begreber med CL, hvor eleverne kan øve ordene for tøj samt farver. Opgave
12: Lad eleverne, i mindre grupper, bruge ordene og fortælle, hvad de selv
har på. Modeller opgaven.

9

Jeg hedder ...
Min mor hedder …
Min far hedder …

13

Jeg er … år
Jeg har … søskende

Tal og lyt – Fortæl om dig selv og om hinanden

•
•
•
•
•
•
•
•

Hvad hedder du?
Hvor gammel er du?
Hvad hedder din mor?
Hvad hedder din far?
Har du søskende?
Hvad hedder dine søskende?
Hvor gamle er dine søskende?
Hvor mange er I i din familie?

Fortæl om hinanden.

Jeg har en storebror
Jeg har en lillebror

Hun/ han hedder …

Jeg har en storesøster

Hendes/hans mor

Jeg har en lillesøster

hedder ... Hun/han er …
år gammel. Hendes/hans far
hedder … Hendes/hans mor
hedder …

Mine søskende hedder …
Min lillebror er … år
Min storesøster er … år
Jeg har ingen søskende

Hun/han har ... søskende
Hendes/hans søskende hedder …

Vi er … i min

Hendes/hans søskende er … år

familie

De er … i hendes/hans

14

familie

Læs og skriv

Amelia er 12 år. Hun kommer fra Syrien. Nu bor
hun i Birkeby i Danmark. De er fem i Amelias
familie. Amelia har en mor og en far og to
søskende. Amelias lillesøster hedder Yasmin. Hun
er tre år. Yakub på fire år er Amelias lillebror.
Her er ____________________________
___________________
Amelia
og __________________________ familie.
__________________________ er ___________ år. Hun bor i __________________________
i __________________________. Amelia har en __________________________ og
en __________________________. Amelia har ___________ søskende. Hun har en
__________________________, der hedder Yasmin. Hun er ___________ år. Hun har
en __________________________ der hedder Yakub. Yakub er ___________ år. De er
___________ i Amelias __________________________.

Danmark
tre · Amelia
fire · hendes · hun

10

Opgave 13: Denne øvelse kan med fordel laves i fællesskab først. Stil
spørgsmålene til en eller to elever, sådan at du modellerer øvelsen for
klassen. Herefter skal eleverne prøve to-og-to. Endelig skal de som i
opgave 10 fortælle om hinanden: Hun hedder … Hendes mor hedder … etc.
Opgave 14: teksten læses i fællesskab, og ordindsætningsopgaven laves
to-og-to eller individuelt med fælles opsamling.

12 · Birkeby · lillesøster
far · t0 · mor · lillebror
fem · familie

15

15.10

Læs og forstå

Frederik og Amelia er venner.
De skriver sammen på mobilen:

•
•
•

Hvor bor Amelia?
Vil Frederik
komme?
Hvornår skal han
komme?

Hej Frederik. Vil du og din
familie besøge mig og min
familie på lørdag? Vi bor på
Platanvej 4. Kan I komme
klokken to? Vi ses :-) Hilsen
Amelia

Amelia bor på ...
Frederik vil gerne

Hej Amelia. Ja tak. Min
familie og jeg vil gerne
besøge dig og din familie på
lørdag klokken to. Vi ses.
Hilsen Frederik

komme/kan ikke
komme
Han skal komme på ...
klokken ...

16

Skriv en invitation

Q W E R T Y U I O P Å

Hej __________________________. Vil du og din familie besøge mig og min familie

A S D F G H J K L ÆØ
på __________________________? Vi bor på __________________________.

Z X C V B NM

Kan I komme klokken __________________________? Vi ses.

ja tak · nej tak · familie
storebror · lillebror
storesøster · lillesøster · far · mor

Hilsen __________________________

ven · vil gerne · kan ikke · mandag
tirsdag · onsdag · torsdag · fredag

Skriv et svar

lørdag · søndag

Hej __________________________. _____________________ tak.
Min __________________________ og jeg __________ _______________
Der er ... i Mikkels familie

besøge dig på __________________________ klokken _______.

Hans far hedder ...
Han har ... søskende

Hilsen __________________________

De er ... år og ... år
Der er ... drenge i Mikkels familie

•
•

Lyt og tal

Hvor mange er der i Mikkels familie?
Hvad hedder hans far?

Opgave 15: Fortæl eleverne om situationen: Amelia og Frederik er venner.
De sms’er hinanden. Læs teksten i fællesskab, tal om, hvad det betyder at
være venner/at have en ven/veninde.
Opgave 16: Her skal eleverne skrive en invitation ud fra teksten i opgave
15. Tal evt. om afsender, modtager og høflighedsfraser. Du kan udvide

•
•

Hvor mange søskende har han?
Hvor gamle er de?

opgaven ved at lade eleverne skrive rigtige sms’er til hinanden. Arbejd evt.
med klokken og ugedagene på kopiside 78 og 11 fra Fart på dansk – Ord og
begreber med CL. er en ekstraopgave, hvor eleverne skal lytte og svare på
spørgsmålene. Lad dem gerne lytte flere gange, og tal om indholdet.

11

17

Læs og forstå

Jeg hedder Frederik. Jeg er 11 år.
Jeg bor i Birkeby.
Jeg har en lillesøster og en lillebror.
Jeg har også en storesøster og en storebror.
Jeg har en far og en mor.
Vi er en stor familie.
Vi er syv i vores familie.
Svar ja eller nej

Frederik er 9 år.
Frederik er 12 år.

Ja

Nej

X

Frederik er 11 år.
Frederik har tre søskende.
Frederik har fire søskende.
Frederik har en storebror.
Frederik har to storebrødre.
Frederik har en lillesøster.
Frederik har otte små søstre.
De er ni i Frederiks familie.
De er syv i Frederiks familie.
De er fem i Frederiks familie.
Frederik bor i Platanby.
Frederik bor i Birkeby.

Skriv en tekst om Amelia og hendes familie, og lav en quiz.
Opgave 17: Læs teksten i fællesskab. Quizzen kan laves på forskellige
måder: Klassen kan deles i to hold, eleverne kan lave den to-og-to, eller
de kan lave den individuelt med fælles opsamling til sidst. Hvem fik flest
rigtige?

12

er en ekstraopgave, hvor eleverne kan skrive en kort tekst om Amelia og
hendes familie og lave en tilhørende quiz. De kan bruge teksten fra opgave
17 som modeltekst. Lad evt. eleverne lave quizzen digitalt, fx i programmet
Kahoot!

18

19

Læs og forstå

mandag – torsdag – far – søndag

jeg – han – hun – torsdag

storesøster – storebror – lillebror – du

mor – lillesøster – pige – Frederik

blå – rød – grøn – dreng

ni – syv – tirsdag – otte

Birkeby – far – lillesøster – mor

hedder – kommer – bor – to

far – lillesøster – bror – tre

du – torsdag – fredag – søndag

to – seks – familie – ni

hans – grøn – hendes – min

Skriv og læs

Lav en bog om dig selv og din familie.
Find ord på side 3 og i din egen ordbog på side 14-15.
Læs hinandens bøger i klassen.

Tjek dig selv
Hvor godt kan jeg ...

•
•
•
•

forstå ord om min familie
tale om min familie
læse ord om min familie
skrive ord om min familie

Opgave 18: Læs ordene i fællesskab. Forklar, at ét ord ikke passer sammen
med de andre. Hvilket? Hjælp eleverne på vej ved at forklare ordenes
betydning i en sammenhæng. Gentag fx nogle af de sætninger, I har
arbejdet med, hvor ordene indgår. Brug opgaven som udgangspunkt for
en samtale om sproget. Ordene kan adskille sig og kategoriseres på flere
måder. Tal, afhængig af elevernes niveau, om domæner, overbegreber,
ordklasser og bøjningsformer. Opgave 19: Denne opgave kan differentieres
efter elevernes niveau. Lad evt. eleverne lave bøgerne digitalt ved brug
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af appen/programmet Skriv og Læs Skole. Se mere side 86-88. Eleverne kan
finde ord til deres bøger på side 3 og i deres personlige ordbog side 14 og 15.
Afslut kapitlet med, at eleverne evaluerer deres læring på en skala fra 1 –
10, hvor 1 står for kan ikke/det er svært og 10 for kan rigtig godt/det er ikke
svært. Suppler evt. evalueringen med, at eleverne tegner og skriver alle
de ord, de har lært, inden for domænet på kopiside 81 fra Fart på dansk – Ord
og begreber med CL. Brug elevernes vurderinger som udgangspunkt for en
samtale med hver elev.
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Min egen ordbog – Mig og min familie
På dansk

14

På mit eget sprog

Sprogsøjlerne er elevernes personlige ordbog, som den enkelte elev selv
opbygger med støtte fra dig som lærer. Du kan arbejde med sprogsøjlerne
i klassen på følgende måde: På en stor planche, eller digitalt på jeres interaktive tavle, laver du en søjle til de sprog, der er repræsenteret i klassen.
Suppler evt. med en søjle til engelsk. Skriv det danske ord, peg på modersmålssøjlerne og spørg: Hvad hedder det på jeres sprog? Kan nogen skrive

På engelsk

det? Hvis ikke, så lav krusedulleskrift, for på den måde at tydeliggøre og
anerkende, at eleverne ved noget, læreren ikke ved. Modersmålet bruges/
aktiveres til at understøtte indlæringen af det danske sprog, eleverne får
en ”krog” at hænge det nye ord på. Eleverne kan løbende tilføje nye ord,
udtryk og sætninger i relation til emnet. De kan fortsætte i deres hæfter,
hvis der ikke er plads nok her.

På dansk

På mit eget sprog

På engelsk
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Begrebskort
Definition – Hvad betyder ordet?

Skriv en sætning med ordet:

✓ Jeg kan ...

✓ Ordet er ...

sige ordet højt

kort

forstille mig ordet

mellem

vise ordet

langt

På mit modersmål:

Skriv ordet i stav-el-ser:

Tegn her:

Del ordet i betydningsdele:

Skriv et synonym:

Fart på dansk · Alinea – Må gerne kopieres. Læs om brug af begrebskortet på side 18-20
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mandag
tirsdag

januar · februar · marts

onsdag

april · maj · juni

torsdag

juli · august · september

fredag

oktober · november · december

lørdag
søndag

blå

rød

gul

grøn

brun

sort

hvid

grå

Navneord/substantiver
Navneord/substantiver er alt det, du kan tælle.
Du kan sætte en eller et foran et navneord, fx
en skoletaske, et skema.
Hvis der er flere, sætter man ofte -e, -er eller -r på ordet, fx
flere skolegårde, flere skemaer, flere tasker.

Navneord/substantiver bøjes sådan her
Ental
Singularis

Flertal
Pluralis

Ubestemt

Bestemt

Ubestemt

Bestemt

en skolegård

skolegården

flere skolegårde

alle skolegårdene

et skema

skemaet

flere skemaer

alle skemaerne

en taske

tasken

flere tasker

alle taskerne

Udsagnsord/verber
Udsagnsord fortæller om, hvad nogen gør, eller om noget der sker.
Du kan sætte at eller jeg foran et udsagnsord, fx
at løbe, jeg løber

Udsagnsord/verber bøjes sådan her
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Bydeform
Imperativ

Nutid
Præsens

Datid
Præteritum

løb

jeg løber

i går løb jeg

spis

jeg spiser

i går spiste jeg

mal

jeg maler

i går malede jeg

syng

jeg synger

i går sang jeg

Vejledning til dig, som underviser
Af Helga Conradsen og Mette-Maria Rydén
Om Fart på dansk
Dette elevhæfte bidrager til at bygge bro fra elevernes hverdagssprog til et fagsprog og til at give
eleverne et solidt fundament for at deltage i almenundervisningen. Det kan bruges i undervisningen i
Dansk som andetsprog – Basis og Supplerende.
Elevhæftet består af seks kapitler, hvor eleverne
arbejder med sprog inden for forskellige domæner:
Mig og min familie, Skole i Danmark, Her bor jeg,
Min uge, Året rundt og Krop og sundhed.
Der er en vis progression gennem hæftet, men
samtidig er kapitlerne opbygget, så nyankomne elever kan være med fra et hvilket som helst kapitel.
Undervisningen bør tilrettelægges, så sprogarbejdet altid foregår i en sammenhæng og bevæger sig fra
helhed og overblik til stadig mindre dele. På denne
måde danner elevernes helhedsforståelse kontekst
for de opgaver, som forløbet eller den enkelte lektion
består af, ligesom de talte sætninger og de skrevne
tekster siden danner rammen for arbejdet med de
enkelte ord. En fælles oplevelse, som fx en tur, kan
være fundamentet for det fælles sprogarbejde og det

senere arbejde med ordenes betydningsdele og stavemåder. Inddrag elevernes modersmål, og om muligt
hjemmets ressourcer, i undervisningen.
Differentier hele tiden undervisningen og de
sproglige krav, så det passer til den enkelte elev.
er ekstraopgaver, til de elever, der vil profitere af
øgede krav til sprogarbejdet.
QR-koderne er lydfiler til lytteøvelser til alle
elever. Nederst på hver side finder du en kort vejledning til opgaverne.
Fart på dansk består, ud over denne elevbog,
af 1) en kopimappe med CL-aktiviteter og andre
sproglige aktiviteter, 2) en lærerguide, hvor du kan
læse meget mere om undervisningen i dansk som
andetsprog og 3) et bogstavhæfte, hvor eleverne
kan øve sig i bogstaver, tal og skriveretning.
Elevhæftet kan bruges uafhængigt af de andre
udgivelser, men undervejs henvises til konkrete sider
i kopimappen, som kan understøtte indlæringen af
enkelte ord og begreber inden for bestemte domæner.
I overskrifter fokuserer de forskellige kapitler på
følgende:

Mig og min familie

Skole i Danmark

Her bor jeg

Min uge

Året rundt

Krop og sundhed

Domæner

Familie, ugedage,
farver, tøj, tal og
talord 1-20 og høflighedsfraser

Skole, skolens fag,
faglige discipliner
(læse, skrive, lære)
samt tal og talord
1-50

Bolig, rum, møbler,
by, transport,
kæledyr samt tal
og talordene 1-100

Ugedage, døgnet,
fritidsaktiviteter,
sport og klokken/
tid

Året, måneder,
årstider, vejret, traditioner, højtider,
ferier og fødselsdag

Kroppen, følelser,
sport, frugt og
grøntsager, madvarer og madlavning

Førfaglige
ord og
begreber

Kommer fra, hvem
er/ hvad hedder,
størst/ mindst /
største / mindste,
flere end/ færre
end, kan lide/ kan
bedst lide

Lægge sammen,
vente, snart, om
lidt, rydde op, få/
færre, flere/ flest,
kan lide/ kan bedst
lide/ kan mindst
lide/ det er OK/
okay, en/ flere,
fiktion/ fagtekst,
sandt/falsk

Større end/ mindre
end, flere end/
færre end,
stor/ lille,
gennemsnit/ gennemsnitligt,
varmest/ koldest
km2, °C/ grader,
fiktion/ fagtekst

Før/ inden/ efter/
så/ bagefter/
senere/ tidligere,
en hel/en halv/en
kvart, kan lide/ kan
bedst lide, modtager/ afsender,
fiktion/ fagtekst

Først/ før/ efter,
bagefter, lys/ lyst/
lysere, mørk/
mørkt/ mørkere,
største/ mindste,
måle, temperatur,
grader og kold/
koldere/ koldest,
varm/varmere/
varmest, fiktion/
fagtekst, hvem/
hvad/ hvordan

Nogle gange/
altid/ sjældent/
aldrig, højere end/
lavere end/ lige
høje, kortere end/
længere end/ lige
langt, cm, mm,
km, g, kilo/kg,
tsk., spsk., dl, °C/
grader, ca., min.,
fiktion/ fagtekst

Læsemåde

Nærlæsning og
punktlæsning

Nærlæsning og
punktlæsning

Nærlæsning og
punktlæsning

overblikslæsning,
nærlæsning og
punktlæsning

Nærlæsning og
punktlæsning

Nærlæsning og
punktlæsning

Grammatisk
opmærksomhed

Stedord og spørgeord

Navneords
rodmorfemer og
bøjningsmorfemer

Udsagnsords
rodmorfemer og
bøjningsmorfemer

Spørgeord, navneord og udsagnsord
rodmorfemer og
bøjningsmorfemer

Tillægsords
rodmorfemer og
bøjningsmorfemer

Forholdsord samt
skelnen mellem de
tre store ordklasser, navneord,
udsagnsord og
tillægsord

Genre

Bl.a. en invitation

Bl.a. informerende
tekst i form af en
faktaboks

Bl.a. informerende
tekst i form af en
faktaboks

Bl.a. fiktion i form
af fabel samt berettende tekst i form
af et postkort

Bl.a. beskrivende
tekst

Bl.a. instruerende
tekst i form af
opskrift

21

Inddrag relevante tekster
Elevhæftets aktiviteter kan være med til at danne
en ramme for undervisningen, men er ikke fuldt
dækkende, for alt hvad der skal foregå. Inddrag
derfor løbende korte tekster, film og billeder, som
passer til domænet, og fold forløbene ud ved at eleverne bruger ordene og sætningerne, de har lært, så
de både taler og skriver om temaet.
Når eleverne arbejder domæne- og temabaseret
oparbejdes et stort og nuanceret ordforråd, der sik
sikrer, at eleverne opnår kvantitet, kvalitet og kontrol
i deres ordforråd. Når du inddrager tekster, så vælg
tekster, der relaterer sig til domænet eller det, I er i
gang med. Sørg for, at eleverne forstår de vigtigste
indholdsord og brug gerne ikoner eller fotos til at
støtte denne ord-indlæring. Sørg også for at arbejde
med én eller to hele sætninger fra teksten, så I
arbejder systematisk med sætningernes opbygning
og ordenenes bøjningsformer. Hjælp eleverne med
at blive opmærksomme på, hvor i sætningen og
hvor i hvert enkelt ord, de enkelte betydningsdele
befinder sig.
Det gør ikke noget, at eleverne ikke forstår alle
ord i en tekst, men gør det til en vane, at eleverne
hver gang afslutter med at finde 5 ord, de nu kender godt, 5 ord de er næsten sikre på, og 5 ord, som
de er usikre på. Husk også at småord som ”ude”,
”først” og ”i” skal have opmærksomhed. Se desuden
oversigtsskemaet, side 86. Aktiver elevernes forforståelse forud for tekstarbejdet, så de ved, hvad tek
teksten handler om. Læs derefter gerne teksten højt for
eleverne, og lad dem ”læse indenad”, mens du læser
højt. De skal helst bevæge læberne, så de undervejs selv former alle ord, men bruger din udtale
som støtte i læsearbejdet. Det er ligeledes stærkt
motiverende og lærerigt at læse i kor i hele klassen,
ligesom ”makkerpar-læsning” er en god idé. Det
kan være som ”duet-læsning”, hvor begge læser højt
samtidig, eller ”lyt-og-læs”, hvor den bedste læser op
først, hvorefter begge læser højt i kor.
Støt eleverne i at gennemskue tekstens struktur,
og inddrag gerne forskellige modeller som ”handlingsbroen” (kan bruges til langt de fleste fiktionstekster, der er opbygget med en indledning, en
midte og en slutning) og ”tørresnoren” (kan bruges
til de informerende fagtekster, der består af en overskrift og en række informationer, hvis rækkefølge er
underordnet.

Læsning
Parallelt med Fart på dansk bør I arbejde eksplicit
med læseindlæring. Vær opmærksom på om eleverne er alfabetiserede på deres modersmål. Alle
22

nyankommne flersprogede elever skal alfabetiseres
med det latinske alfabet, have lært læse- og skriveretning, og i det hele taget præsenteres for, hvad
læsning er. Vælg et læsebogssystem, som giver sikre
læsere, og som passer til flersprogede elever, fx Den
første læsning
læsning. Alle nyankommne ældre elever skal
have denne helt grundlæggende undervisning i
læsning, selvom materialerne retter sig mod mindre børn. Til den første læsetræning kan du bruge
teksterne i dette elevhæfte, som du fx indtaler på
elevernes telefon eller iPad, ligesom du selv kan
producere tekster i Skriv og Læs Skole. På den måde
kan eleverne læse og øve hver for sig. Endelig kan
du bruge Søren og Mette-bøgerne, som har vist sig,
især for arabisktalende elever, at være gode læsetræningstekster, som automatiserer afkodningen af
det svære danske lydsystem.

Eleverne som aktive sprogbrugere
For at eleverne skal blive gode sprogbrugere, er det
afgørende, at eleverne er aktive og øver sig. Det er
ikke alle elever, der har lyst til at ytre sig mundtligt
i plenum, og derfor er det vigtigt at tilrettelægge
undervisningen, så eleverne kan øve sig to-og-to
eller i små grupper, fx med øvelser, der er tilrettelagt efter Cooperative Learning-strukturer. Stilladsér altid eleverne ved at give dem en eller flere
model-sætninger, som de kan efterligne, så alle har
mulighed for at sige noget.
Det er afgørende at skabe et undervisningsmiljø,
hvor eleverne er trygge ved at lave fejl, forstået på
den måde, at eleverne forsøger sig, selvom deres
sætninger ikke nødvendigvis er grammatisk og
syntaktisk korrekte. Lær eleverne nogle strategier
til, hvordan de kommer videre, hvis de mangler et
ord. Fx kan de bruge gestik, bruge et ord fra deres
modersmål eller sige ”dut”.

Bogstaver og lyde
Materialet lægger op til, at du løbende inddrager
og arbejder med bogstaverne og lydene. Målet er,
at eleverne får en bevidsthed om de fonologiske og
sproglige byggesten i vores sprog: At bogstaver er
symboler, der repræsenterer lyde, og at lydene bruges til at danne ord og ord til at danne sætninger.
Arbejdet med sproglig og lydlig opmærksomhed bør
foregå i den faglige og sproglige kontekst, eleven er i.
Derfor er de foreslåede fokusbogstaver til hvert afsnit
netop bogstaver, der indgår i ord fra det aktuelle
domæne. Det er vigtigt, at bogstaverne ret hurtigt
bliver funktionelle for eleven ved fx at arbejde med
de foreslåede modelsætninger. Forklar også, hvordan

hvert bogstav repræsenterer en lyd, og arbejd med
at udtale lyden. Vis med lydsyntese, hvordan bogstaverne bruges til orddannelse. Her er et eksempel
på, hvordan lydsyntese kan vises med bogstaverne,
n og i: Skriv og peg på n, mens du siger n-lyden, lad
eleverne gentage. Gør det samme med i. Lad bogstavlydene glide sammen til ordet ni. Relater ordet til
domænet, og forklar hvad det betyder, fx ved at se på
side 5, hvor tallene 1-10 er illustreret.
Lad eleverne skrive korte lydnære ord med de
aktuelle fokusbogstaver, og lad dem udpege andre
ord med samme forlyd. Eleverne har brug for at lære
”de tre alfabeter”: Bogstavets navn, bogstavets lyd og
bogstavets form. Dette gør de bedst ved selv at skrive
så meget som muligt i en meningsfuld sammenhæng
og med de forudsætninger, eleverne nu har, fx som i
metoden, opdagende skrivning. Lad derfor eleverne
så hurtigt som muligt danne og skrive korte lydnære
ord og sætninger relateret til det domæne, I arbejder
med. Arbejdet med bogstavlyde og modelsætninger
lægger op til, at eleverne øver sig på at anvende både
lydering og ordbilledegenkendelse som læsestavestrategi. Det er en god ide at lave begrebskort til
udvalgte ord fra modelsætningerne. Du kan finde
en skabelon til begrebskort på bogens omslag. På
begrebskortet skal eleverne arbejde på det niveau,
de er nået til. Nogle elever kan tegne det konkrete
ord eller begreb, mens andre også vil kunne skrive
en definition, en sætning, betydningsdele ordet (fx i
rodmorfem og endelsesmorfem), stavelsesdele, finde
synonymer mv.

Skrivning
Skrivningen er med til at konsolidere elevernes
viden om ordgrænser, ordforråd, stavning og syn-

taks. I dette arbejde er et program som Skriv og Læs
Skole et uvurderligt værktøj. Her kan eleverne selv
skrive – og du, eller en dansk makker, kan skrive
den korrekte tekst nedenfor. Lad efterfølgende eleverne læse deres egne og andres tekster. Programmet
giver også mulighed for at indtale teksten. Eleverne
kan både bruge Skriv og Læs Skole til at lave korte
bøger, fx som afslutning af hvert kaptitel, men brug
også gerne programmet til, at eleverne skriver en
enkelt side (en eller flere sætninger efter niveau)
undervejs.

Differentiering, progression og mål
En af de store udfordringer ved undervisningen i
dansk som andetsprog er det store spænd, der er i
elevernes niveau, hvilket stiller store krav til differentiering. Det er vigtigt, at du laver en udviklingsplan for hver elev, så du ved, hvor i progressionen,
den enkelte elev er. På den måde kan undervisningens emne være det samme, men kravene til
sproget, som eleverne skal bruge, kan være meget
forskellige, alt efter hvilken fase der er elevernes
læringsmål. Vær altid eksplicit om, hvad målet
med de forskellige aktiviteter er for den enkelte.
Brug målparrene fra Dansk som andetsprog – Basis
og Dansk som andetsprog – Supplerende til at lave
udviklingsplanen med.
Målparrene (færdigheds- og vidensmål) for
Dansk som andetsprog – Basis passer tidsmæssigt og begrebsmæssigt til de første 6-14 måneders undervisning, afhængig af den enkelte elevs
læringsforudsætninger. Herefter bør det være
målene for Dansk som andetsprog – Supplerende der
undervises efter, da disse mål bygger bro til almenundervisningen.
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I Fart på dansk arbejder eleverne med sproget i meningsfulde sammenhænge og ved hjælp af stilladsering,
hurtig tilegnelse af de højfrekvente ord og Cooperative Learning, bliver eleverne aktive sprogbrugere fra start.
Materialet bygger på den nyeste viden om andetsprogsdidaktik og tager højde for det løbende optag af elever
og behovet for differentiering.
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og billeder fra mange forskellige domæner fra

der bl.a. fokus på sprogbaseret undervisning og

elevernes hverdag og elevhæftet til Fart på dansk.

andetsprogstilegnelse, modersmålet som ressource

Kopiarkene kan bruges til at udvikle og nuancere

i undervisningen, undervisningsdifferentiering,

elevernes ordforråd, så de forstår ordene i dybden

læse- og læringsstrategier, førfagligt sprog,

og kan bruge sproget hensigtsmæssigt i forskellige

opdagende skrivning og håndskrivning. Bogen

sammenhænge.

indeholder desuden et kapitel om hverdagen med

Materialet indeholder samarbejdsstrukturer fra

eleverne i den danske skolekultur, traumatiserede

Cooperative Learning, samt forslag til en masse

børn og det gode forældresamarbejde.

sproglige aktiviteter, lege og læringsstrategier og
beskriver desuden, hvordan man kan differentiere
sprogarbejdet.
Materialet kan bruges alene eller som supplement
til Fart på dansk - Lyt, tal, læs og skriv.
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F
Få en smagsprøve på
Fart på dansk – Lyt, tal, læs og Skriv
Fart på dansk er Alineas nye materiale til undervisningen
i dansk som andetsprog. Materialet bygger bro til
almenundervisningen og giver eleverne et sprog til at kunne
deltage i alle skolens fag – uanset om det er dansk, matematik,
madkundskab eller natur og teknologi.

Fart på dansk
hjælper dig til at lave en helhedsbaseret undervisning, der tager udgangspunkt
i elevernes verden, elevernes sproglige ressourcer og fælles oplevelser.
Kapitlerne i arbejdsbogen bringer elevernes kommunikative kompetencer
i spil, så de hele tiden veksler mellem at lytte, tale, læse og skrive.
Eleverne arbejder på den måde med sproget i meningsfulde sammenhænge
og ved hjælp af stilladsering, hurtig tilegnelse af de højfrekvente ord og
dialog, bliver de aktive sprogbrugere fra start og arbejder sig
hurtigt fra hverdagssprog til fagsprog.
Materialet bygger på den nyeste viden om
andetsprogsdidaktik og tager højde for det
løbende optag af elever og behovet
for differentiering.

