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1 - etteren / Mikael Køneke og Lone Nielsen. – 2. udgave, 11. oplag. – Nyt Teknisk Forlag,
2008. - 2 cd'er (2 t., 7 min.), 1 bog, 189 sider : ill. + 1 lærervejledning.
Begynderkursus for udlændinge med et godt kendskab til det latinske alfabet og god
skolebaggrund. De forskellige lektioner består af tekst, dialoger, udtale- og lytte/forstå
øvelser, elementær dansk sætningsopbygning samt centrale bøjningsforhold i dansk.
Velegnet til klasseundervisning i multinationale klasser uden brug af hjælpesprog.
Danskuddannelse 3, modul 1-2.
2 - toeren / Mikael Køneke og Lone Nielsen. – 10. oplag. - Nyt Teknisk Forlag, 2008. - 2
cd'er (2 t., 23 min.), 1 bog, 255 sider : ill. + 1 lærervejledning
Næste fase i dette begynderkursus for herboende udlændinge med en god skolebaggrund, som
sigter mod at nå forholdsvis langt i tilegnelsen af både ordforråd, fraser, grammatisk
korrekthed og udtale. Lektionerne handler om hverdagssituationer og rummer udtaleøvelser,
lytte/forstå-øvelser og skriftlige/mundtlige opgaver samt dialoger og læsetekster.
Velegnet til klasseundervisning i multinationale klasser uden brug af hjælpesprog.
Danskuddannelse 3, modul 3.
3 - treeren / Mikael Køneke og Lone Nielsen. – 5. oplag. - Nyt Teknisk Forlag, 2009. - 2 cd'er
(2 t., 24 min.), 1 bog, 251 sider : ill. + 1 lærervejledning
Fase 3 i dette begynderkursus med samme målgruppe som Etteren og Toeren. Lektionerne
består af læsetekster, dialoger, udtaleøvelser, lytte/forstå-øvelser samt tekster til optræning af
læseforståelse og videre arbejde med samfunds- og kulturforhold.
Velegnet til klasseundervisning i multinationale klasser uden brug af hjælpesprog.
Danskuddannelse 3, modul 4-5.
5 emner / Bent Lecocq. – 1. udgave. – Alfabeta, 2009. – 83 sider : ill.
Nyt materiale, der er bygget op omkring 5 emner: familie, rejser, uddannelse, arbejde og
bolig. Lytteøvelser, diktater og grammatiske øvelser kan frit hentes på www.5emner.dk
Danskuddannelse 2 modul2-4 og Danskuddannelse 3 fra modul 2
Aktivt dansk : en begynderbog i dansk for udenlandske studerende / Lise Bostrup. .Alfabeta, 2007-2009. – 1 grundbog, 1 grammatik og ordliste, 1 cd
Grundbog i dansk som fremmedsprog til udenlandske studerende og for herboende
udlændinge som repetition og supplement. Danskuddannelse 3 modul 1.
Grammatik og ordliste på arabisk, tyrkisk, polsk, russisk og en række vesteuropæiske sprog.
CD’en indeholder 25 lektioner og 25 lytteøvelser.
Billedordbog [version] 3 : lær dansk og andre sprog med billeder / Bent B. Thomsen og
Orfeus. – Malling Beck, 2006. – 1 cd-rom + 1 vejledning.
Undervisningsprogram velegnet til voksne læsesvage/analfabeter. Indlæringen sker ved at
kombinere billede, tale, tekst og lyd. Også velegnet til børn. Danskuddannelse 1.
Dansk start : dansk for udenlandske studerende / Lisbeth Skjerbæk Winther og Thomas
Abraham Nielsen. – Alfabeta, 2009. – 76 sider : ill. + 1 cd
Nyt emnenopdelt materiale, der retter sig mod danskuddannelse 3, modul 1. Hurtig
progression.
Danske stemmer / Birte Langgaard. 2. opl. – Gyldendal, 2009. – 1 kursistcd, 1 lærercd, 1
bog, 152 sider : ill. + 1 lærervejledning
Bøgerne er inddelt i 6 afsnit med temaerne: Sprog, Medier, Økonomi, Personlige egenskaber,
Miljø og Film og indeholder mange forskellige teksttyper. Der er ordforrådsøvelser,
udtaleøvelser og relevante grammatiske begreber gennemgås. Der lægges op til at øvelserne
løses i fællesskab med andre, ligesom der er mange samtaleøvelser. Derfor er materialet mest
velegnet til undervisningsbrug, men kan også bruges til selvstudium. Danskuddannelse 3
modul 5.
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Det kommer : dansk som andetsprog på mellemtrinet / Bodil Jeppesen og Grethe Maribo. –
Alfabeta, 2008. – 1 grundbog , 1 øvebog og lærervejledning + 1 dvd og 1 cd
Grundbogen indeholder 11 kapitler med temaer fra dagligdagen. Hvert kapitel har episoder,
dialoger, tekster og grammatik med tilhørende opgaver og øvelser, samt opgaver til alle lydog videoklip. Dvd’en har interviews og autentiske samtaler med 22 danskere.
Danskuddannelse 3, modul 3.
Ekspres / Hanne Villumsen og Helene Deden. 2. -4. opl. – Alfabeta, 2009. – 1 cd 1 bog, 63
sider: ill. + opgavehæfte.
Materialet er inddelt i 4 sektioner: Basis, Emner, Projekter og Grammatik. Basisafsnittet og
grammatikafsnittet er meget velegnet til selvstudium. Basisafsnittet giver det mest basale
ordforråd om tal, tider, præsentationer o. lign. Alle termerne i grammatikafsnittet er desuden
oversat til de tilsvarende engelske, franske og spanske termer. Emne- og projektafsnittet er
velegnet til undervisningsbrug, da de dækker modulets mål. Danskuddannelse 3 modul 1.
Godt sagt / Ellen Hanssen ; oversættelse og bearbejdelse til danske forhold: Ruth Horak. –
Alfabeta, 2004. – 2 cd’er, 1 bog (121 sider), 10 læsehæfter, 1 lærervejledning.
En lærebog i mundtlig dansk især til de læse- og skrivesvage Danskuddannelse 1- elever.
Bogen er illustreret med over 700 billeder af hverdagstemaer. Man følger to familier i deres
hverdag med temaer som mad, tøj, bolig, indkøb og transport. Omfatter også mere
komplicerede temaer, som er vanskelige at formidle uden hjælpesprog eller billeder, bl.a. en
del grammatikelementer. Cd'erne, hvorpå alle bogens ord er indtalt, kan anvendes som
repetition af det nye ordforråd. Den kan også bruges som opslagsbog eller til selvstudium.
Læsehæfterne, der handler om personerne i grundbogen, supplerer den, men kræver
læsefærdighed ud over det begynderniveau materialet ellers lægger op til. Grundbog og cd’er
kan benyttes uden læsehæfter og lærervejledning.
Hvad hedder det på dansk? : en billedordbog / Birgit Olsen. – 2. udgave, 3. oplag. –
Gyldendal, 2009. – 140 sider : ill.
En temaopdelt billedordbog med ca. 2500 ord til begynderundervisning i dansk samt almen
sprogstimulering og visualisering af ord og begreber.
Intro : introduktion til dansk / Nanna Ebbesen og Kamilla Hjordt Juul. 3. oplag. – Alfabeta,
2008. – 1 cd 1 bog, 80 sider : ill.
Materialet består af 9 kapitler med overskrifterne: Alfabetet, Tal, Navn, land, sprog og
nationalitet, Bopæl, ægtestand, alder, børn, ophold i Danmark, arbejde, Personlige data,
Grammatik, Ugedage, måneder og ordenstal, Husker du? Hvad siger man? Mange af
opgaverne har facit indtalt på den medfølgende cd. Mange sider beregnet til udfyldning.
For begyndere på Danskuddannelse 2 og 3 og til selvstudium
Lær dansk = Learn Danish. - London : EuroTalk ; [eksp. Language Club og Biblioteksmedier],
[Ny version], 2007 - 1 cd-rom : lyd, farve. - (Talk now! Begyndere).
Sprogkursus i dansk beregnet for begyndere (fra 9 år). Ord og talemåder er valgt ud fra
dagliglivet. Der behandles temaer som tal, tid, mad, indkøb og talemåder. Opgaverne er
varierede og lette at gå til. Anvendes mikrofon kan man indtale sin egen stemme og
sammenligne sin udtale med den indfødte. Findes med mere end 100 hjælpesprog, hvilket
gør kurset velegnet til selvstudium. Godt til repetition
Lær dansk : talk more. – London : Eurotalk ; [eksp. Language Club og Biblioteksmedier],
2007. – 1 cd-rom + 1 talk more extras. – (Talk more, Begyndere+)
Nyt begynderkursus i dansk fra Eurotalk, opbygget på samme måde som Talk now og World
talk. Blandt emnerne er: hilsemåder, i telefonen, indkøb, på restaurant, fritid, forretning.
Oversættelse og hjælp på 48 sprog. De lidt fjernere hjælpesprog installeres fra cd-rom:
talk more extras, der også indeholder et geografispil. Velegnet til selvstudium
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Lær dansk!. – London : EuroTalk ; [eksp. Language Club og Biblioteksmedier], 2007. – 1 cdrom + 1 extras (dvd-rom). – (Talk business. Mellemniveau).
Sprogkursus i dansk på mellemniveau primært for forretningsfolk. Med optagefunktion så man
kan høre sin egen stemme og sammenligne med den indfødte. Ordlister og parlør kan
udprintes efter hver sektion. Med 40 hjælpesprog.
Lær dansk = Learn Danish. – London : EuroTalk , [eksp. Language Club og
Biblioteksmedier], [Ny version], 2006. – 1 cd-rom : lyd, farve. - (World talk. Intermediate)
Sprogkursus i dansk for fortsættere opbygget over spil og visuelle aktiviteter som TalkNow for
begyndere. Temaerne er vejret, mad, tal, praktiske vendinger, datoangivelser, finde vej efter
beskrivelse mv. Anvendes mikrofon kan man indtale sin egen stemme og sammenligne sin
udtale med den indfødte. Med 35 hjælpesprog, hvilket gør kurset velegnet til selvstudium.
Godt til repetition.
Mosaik 1-2 : dansk for begyndere / Nanna Ebbesen og Fanny Slotorub. 2. - 3. udgave. –
Alfabeta, 2008-2009. – 4 cd’er, 2 bøger, 1 lærervejledning.
Materialet er opdelt i temaerne: Du og de andre, Du og din hverdag, Familie og bolig, Mad og
sundhed, Transport og trafik og Ferie og rejser. Lærebogssystem beregnet til undervisningen
for voksne i dansk som andetsprog på Danskuddannelse 2, modul 2-3 og
Danskuddannelse 3, modul 1-2.
Ordet er frit / Birte Langgaard. – 3. oplag. - Gyldendal, 2008. - 1 kursist-cd, 1 klasse-cd, 1
bog, 1 lærervejledning.
Materialet er inddelt i 6 kapitler med temaerne: Rejser, Søskende, Noveller, Politik, Sygdomme
før og nu samt Drikkekultur. Materialet indeholder mange forskellige teksttyper med øvelser
der fokuserer på kendskab til forskellige genrer, på fortolkninger og på perspektivering. De
skriftlige opgaver hænger nøje sammen med kravene til den afsluttende prøve i dansk 3.
Desuden lægger bogen op til at inddrage aktuelle avisartikler tv-indslag og internettet.
Materialet henvender sig til udlændinge med gode danskkundskaber både skriftligt og
mundtligt. Danskuddannelse 3, modul 5.
Puls / Fanny Slotorub og Neel Jersild Moreira. – 1. udgave. – Alfabeta, 2009. – 112 sider : ill.
+ 1 cd.
Nyt materiale, der er inddelt i 7 kapitler med emnerne: Uddannelse og arbejde, Indvandring og
ophold i Danmark, Danmarksbilleder, H.C. Andersen, Danmark geografisk og i tal, Vejr og
årstider, Højtider og traditioner. Materialet lægger vægt på dansk udtale. Danskuddannelse
3, fra modul 2.
The Rosetta stone – Danish, level 1. - Harrisonburg, Va. : Fairfield Language Technologies,
[ny version] 2007. - 1 cd-rom : lyd, farve + 1 user's guide + 1 text book + 1 application cdrom. (The Rosetta stone language library)
Sprogkursus med 8 moduler med stigende sværhedsgrad og integrerede
lytte-, tale-, læse- og skriveøvelser. Velegnet til dansk for fremmedsprogede, også dem der
helst vil studere på egen hånd efter indledende instruktioner.
Springet : dansk for udlændinge på fortsætterniveau / Mikael Køneke og Lone Nielsen – Nyt
Teknisk Forlag, 2008. – 2 bind + 1 cd + 1 cd-rom.
For kursister med grundlæggende danskkundskaber, der kan føre en kort samtale, men som
endnu ikke er i stand til at føre længere sammenhængende dialoger. Dele af materialet kan
også bruges til selvstudiu. Danskuddannelse 3, på mellemniveau
Taleserie 1 – 2 - 3 – 4 : Familien Jensen / Kirsten Gelbek og Birgit Simonsen. – 2.-3.
udgave. - Alfabeta, 2004-2009. – 4 bøger, 3 cd’er, 1 kassettebånd + lærermappe
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Taleserie-systemet tager udgangspunkt i en almindelig dansk families hverdagsliv og
indeholder dagligdags-relevante emner med stigende sværhedsgrad. Systemet lægger især op
til mundtlig sprogtræning, med mange øvelser, der træner samtale, diskussion og selvstændig
stillingtagen. Men også læsetræning, grammatik og skriftlige øvelser bliver tilgodeset i
bøgerne. Danskuddannelse 2, modul 1-4
Tempo 1-2-3 / Kirsten Gelbek. 1. – 4. oplag. - Alfabeta, 2004. – 5 kursist-cd’er, 3 bøger, 3
facitlister + lærervejledning og lærerbånd/CD
Lærebogssystem beregnet til Danskuddannelse 3, modul 1-2. De tre grundbøger tager
udgangspunkt i en dansk families hverdagsliv og indeholder hverdagsrelaterede emner og
basisgrammatik. Systemet egner sig godt til differentieret undervisning, hvor kursisterne kan
arbejde selvstændigt med et emne. Facitlisten gør systemet velegnet også til selvstudium.
Under overfladen. Dansk for udlændinge / Bodil Jeppesen og Grethe Maribo. 5. oplag. Alinea 2008. – 2 cd’er, 1 bog (175 sider), 1 lærervejledning.
”Under overfladen” er et undervisningssystem beregnet til Danskuddannelse 3, modul 4-5
Bogen er inddelt i 4 kapitler: Danmark og andre landes geografi, Det danske sprog,
Skolesystemet og Arbejdsmarkedet, jobsøgning og uddannelse. Der er i alt 325 opgaver
indeholdt i bogen. På cd’erne mange episoder, udtale- og lytte/forstå opgaver fra grundbogen.
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