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Lette materialer på dansk om Danmark
15.2
Tak skal du ha’ : en bog om dansk takt og tone / Kirsten Ahlburg. – 1. udgave, 3. oplag. –
Special-pædagogisk forlag, 2001. – 84 sider : ill.
Gennem case stories, fotos og opgaver gives en indføring i de danske uskrevne regler om takt
og tone.
30.175
Familien i dag / Birthe Vejlgård Samuelsen. – Gyldendal, 2005. – 103 sider : ill.
Om levevilkårene i det senmoderne, individualistiske samfund, med en beskrivelse af de
sociale og kulturelle rammer om det moderne menneskes liv med fokus på samspillet mellem
familie, udvikling og samfund. Beregnet til undervisning på sprogcentre, danskuddannelse 3,
modul 5 og i samfundsfag på VUC og i folkeskolens 10. klasse
30.1751
Os to : artikler om parforhold / Kirsten Ahlburg. – Special-pædagogisk forlag, 2003. – 83
sider : ill.
Indhold: Når vi forelsker os ; Den rette partner ; Kontaktannoncer ; To forskellige kulturer ;
Blandede ægteskaber ; Mænd vil ikke laves om ; Tid til nærhed ; En vred partner ; Svært at
blive mor ; Børns fornemmelser ; Svigermor og svigerdatter ; Jalousi ; Utro ; Skilsmisse ;
Kærestens børn.
30.26
Medborger i Danmark : en håndbog for nye borgere om det danske samfund / tekst:
Annie Hagel, Bjarne Hesselbæk og Maja Plesner. - Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og
Integration, 2007. – 154 sider.
Vejledning for indvandrere om danske samfundsforhold. Findes også med polsk, russisk, urdu,
arabisk, farsi, tyrkisk, somali, bosnisk/serbisk/kroatisk, kinesisk, thai, lithauisk, burmesisk,
swahili, filippinsk samt engelsk, tysk og fransk tekst. Findes som netpublikation på
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Medborgerskab/Medborger_i_danmark/Medborger.htm
30.26
Overblik : på let dansk. – PT tekst I/S, 2006ff.
Et tidsskrift med letlæste nyheder og aktuel samfundsinformation. 10 numre årligt.
Fortsættelse af ”På let dansk”. Som supplement til ”Overblik” kan der tegnes særskilt
abonnement til websitet ”Overblik undervisning”, der indeholder ordliste og opgaver samt en
endnu lettere udgave af nogle af artiklerne i papirudgaven.
34.21
Grundloven på let dansk / tekst: Folketinget ; forord: Ebbe Kløvedal Reich ;
tekstforklaringer: Susannah Pedersen. – Folketinget : i samarbejde med tidsskriftet Samspil,
2001. – 95 sider : ill.
Kommenteret udgave af grundloven, skrevet på et let forståeligt dansk, så alle får mulighed
for at deltage i den folkelige og politiske debat om grundloven. Kan også downloades fra
adressen: http://www.ungtinget.dk/download/grundloven_letdansk.pdf
34.31 DVD
Hvor kan jeg gå hen? / instruktør: Sussie Weinold. – Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere
og Integration, 2006. – 1 dvd-video
På dansk, tyrkisk, somali, farsi, grønlandsk, engelsk, arabisk, urdu, thai og russisk
Budskabet i filmene til de voldsramte kvinder er, at det er vigtigt, at de selv bryder tavsheden
og tager kontakt til myndighederne og fortæller, at de er udsat for vold
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Indhold: Mødet med politiet ; Mødet med krisecentret ; Mødet med kommunen ; Mødet med
statsamtet ; Mødet med advokaten
37.363 DVD
Folkeskolen i Danmark / research, instruktør: Esther Heller. – Heller Film, 2006. – 1 dvdvideo.
En film om folkeskolens normer, demokratiske værdier og skolens krav og forventninger over
for herboende forældre med anden etnisk baggrund end dansk.
38.79 DVD
Demens : flygtninge og indvandrere / manuskript og grafik: Kirsten Sejerøe-Szatkowski. –
Odense : Styrelsen for Social Serice, 2006. – 1 dvd-video
Dansk tale, samt versioner på arabisk, bosnisk, engelsk, farsi, somalisk, tamilsk, tyrkisk, urdu
og vietnamesisk
39.6
Skik og brug i Danmark / Vang Rasmussen. – LM, 1997. – 36 sider : ill. – (Let at læse). –
Om traditioner, fester og omgangsformer i Danmark. Undervisningsmateriale for udlændinge.
60.13
Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked / Mehmet Yüksekkaya. – People’s Press,
2007. – 134 sider
Gode råd til indvandrere om kulturen og omgangsformer på det danske arbejdsmarked
61.38
Sund mad og fysisk aktivitet / udarbejdet af Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen. – 4.
opl. - Alfabeta, 2008. – 48 sider : ill.
Undervisningsmateriale i dansk som andetsprog om kost og motion. For danskuddannelse 2,
modul 2 og 3
61.615 DVD
Et godt liv med diabetes. – Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Diabetesforeningen, 2006.
– 1 dvd-video + Indkøbsguide
Et video-undervisningsmateriale, som viser hvordan man kan få et godt liv med type 2
diabetes. Med indtaling på dansk, arabisk, tyrkisk og urdu.
61.68 DVD
Vasta kommer til verden = Vasta is born / Trine Jensen og Lars Wittrock. – 2007. – 1 dvdvideo
En film om et kurdisk par i dagene inden, under og efter deres første barns fødsel. Dansk tale
med voice-over på arabisk, bosnisk, engelsk, farsi, somali, tyrkisk eller urdu
65.821
Lær at cykle som voksen / Erik Bølling-Ladegaard. – Alfabeta, 2005. – 47 sider
Gennem balance- og køreøvelser vises hvordan man kan lære at cykle som voksen, når man
ikke har lært det som barn. Lærervejledning findes som netdokument på adressen:
http://www.dcf.dk/composite-170.htm
96
Danmark før og nu : læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til
indfødsretsprøve / udarbejdet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i
samarbejde med Det Historiske Hus. – 2007. – 172 sider.
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Skrevet til brug for indfødsretsprøven. Findes også som netpublikation på adressen:
http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/publikationer/rapporter/2007/indfoedsretsproeve_laerem
ateriale/pdf/laerebogsmateriale_til_indfoedsretsproev.pdf
Findes også som lydbog.
96
Danmarks historie / Poul Bo Christensen. – 2. oplag med rettelser. – LM, 2000. – 60 sider :
ill. – (Let at læse).
Beregnet for udlændinge med beskedent kendskab til Danmarkk. Om stenalder, bronzealder,
jernalder, vikingetiden, sagnhistorie, kongerækken, kendte historiske personer og folkets
historie op til EF og EU. Fra 12 år.
96
Rejse i tiden – Danmarks historie / Ole Schramm og Claude Barbet. – Sandrosen, 2006. –
182 sider : ill + arbejdshæfte
Henvender sig især til unge udlændinge, som skal uddanne sig i Danmark. Supplerende
materiale på internettet
96
Sider af dansk kultur / Anne Nicolaisen, Birger Lind, Kaj Aage Pedersen. – 5. oplag. –
Gyldendal, 2007. – 96 sider : ill.
Henvender sig til voksne udlændinge, som lærer dansk og som er ude over
begynderundervisningen. Indhold: Guder og helte ; Danskerne og kristendommen ; Dansk
nationalfølelse ; Dansk demokrati ; Danskernes selvopfattelse ; Velfærdsstaten ; Det danske
sprog ; Blandingskultur.
99.4 Andersen, H.C.
H.C. Andersen og hans tid / Lene Bagger. – Alfabeta, 2004-2005. – 72 sider : ill. +
opgavesamling og lærervejledning.
En indføring i H.C. Andersens liv og den tid han levede i. Beregnet for danskuddannelse 2,
modul 5 og danskuddannelse 3 modul 4.
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