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Danish –
Online

www.danish-online.com/

Aalborg Universitet og Sprogcenter
Aalborg

Begyndermateriale med mange opgaver til
DU3. Udviklet som selvstudiemateriale. Dansk
og engelsk instruktion. Gratis

Danmark til
daglig

http://www.nyidanmark.dk/dadk/Medborgerskab/danmark_til_
daglig/danmark_til_daglig.htm

Dansk e-learning Center i samarbejde
med Integrationsministeriet

En interaktiv læringsressource om danskernes
hverdag, mange øvelser og opgaver. Gratis

Dansk ABC

www.danskabc.dk

Dansk e-learning Center

Interaktivt multimedie-program med 42
lektioner og mange opgaver og øvelser.
Indeholder et interaktivt udtaleprogram. Du 2
modul 4 og DU 3 modul 3. Gratis prøvelektion,
pris for private: 399 kr. årligt.
Abonnementspris for institutioner aftales med
udgiveren.

Dansk her og
nu

www.danskherognu.dk

Tina Møller Kristensen med økonomisk
støtte fra Integrationsministeriet

Dansk.nu

www.dansk.nu

Videnscenter for Integration (VIFIN) i
samarbejde med 16 danske
sprogudbydere

12 lektioner med dialoger, tekster, grammatik
og lytteøvelser, der alle relaterer til
hverdagssituationer i Danmark. Velegnet til
selvstudium. Gratis
Et modulopbygget e-læringsunivers i dansk
som andetsprog, til holdundervisning såvel som
til selvstudier. Pris oplyses på info@dansk.nu

Fjern-uv

www.fjern-uv.dk

Sproglærer ved Hjørring Sprogcenter
ved Henny Stewart

Grammatiske termer, læseøvelser, lytteøvelser,
krydsord m.m. DU2 og DU3 niveau. Gratis

GrammarExplorer

http://www.grammarexplorer.eu

Et Eu-projekt med bidragydere fra
Danmark, England, Tyskland, Frankrig
og Italien, fuldført ultimo 2007.
Ansvarlig for sitet: Pendragon
Language Teaching, Torquay, UK

Engelsksproget site indeholdende 40 moduler
om dansk grammatik. Gratis

Statsbiblioteket

BiblioteksCenter for Integration
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Oktoberr 2009
En interaktiv læringsressource med tekst, lyd
og billede om Danmarks historie. Gratis

Historien bag
Danmark

http://www.nyidanmark.dk/dadk/Medborgerskab/historien_bag
_danmark/historien_bag_danma
rk.htm

Bugatti Film og TV samt det Historiske
Hus for Integrationsministeriet

Lexin
billedtema

www.lexin.emu.dk

Oversat og fordansket af UNI-C med
støtte fra Integrationsministeriet

Oversættelse til 16 sprog herunder dansk af
den svenske billedordbog Lexin. Omfatter 1800
ord inden for 31 temaer. Gratis

Ligetil nu

www.ligetil.nu

Multidansk

www.multidansk.horsens.dk

En projektgruppe bestående af
sprogforskere og avisredaktører med
støtte fra Kulturministeriet og
TrygFonden
Horsens Bibliotek i samarbejde med
tosprogskonsulent Lisbeth Glerup

En hjemmeside med nyheder, der er lette at
læse. Nyhederne er skrevet på baggrund af
artikler fra Ritzau Bureaus nyhedstjeneste.
Opdateres daglig. Gratis
Sprogstimulerende materiale med opgaver,
lege og spil rettet mod tosprogede børn, men
også velegnet for voksne begyndere. Gratis

Netdansk

www.netdansk.net

Handelshøjskolen i Aarhus ved Karen
M. Lauridsen

Nydansker på
Job

www.nydanskerpaajob.dk

Viking Medie

Danskkursus for begyndere med hurtig
progression rettet mod studerende og andre
yngre akademikere, der kommer til Danmark
for at studere eller arbejde. Gratis
10 film fra 2007 á ca. 10. min. hvor nye
danskere fortæller om deres job og
uddannelse. Gratis

Sprogquizzen
Lær at tale
med en
dansker
Stella

www.dr.dk/undervisning/jobforal
le/undersider/sprogquizzen.

Danmarks Radio i samarbejde med
Ishøj Sprogcenter. Idé og udvikling:
Brian Pedersen og Anne Marie
Pedersen
Et EU-projekt.. Dansk konsulent: Lene
Rybner

Vores fællessprog

http://vfs.dansk.nu/

www.eulanguages.net

Vifin. Videnscenter for Integration i
samarbejde med Bifrost

60 små 2 min.s film om hverdagssituationer
med tilhørende 250 sprogopgaver rettet mod
danskuddannelse 2 fra modul 3. Gratis
Begynderprogram med engelsk
hjælpeprogram. Udviklet som
selvstudiemateriale. For DU3 kursister. Gratis
Dansk grammatik på 10 forskellige sprog.
Gratis

