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Udtale, grammatik, skriftlig dansk og alfabetisering
Dansk udtale for begyndere / Lisbet Thorborg. 3. udgave, 2. opl. - Synope, 2008. 1 cd-rom
1 bog, 96 sider : ill.
Bogen træner dansk udtale gennem en række små letforståelige tekster, med relevant
dagligdags emneindhold og ordforråd. Alle teksterne træner generelt vigtige udtalefænomener,
som tryk, rytme og sætningsmelodi. Derudover har hver tekst særlig fokus på et udvalgt
lydmæssigt fænomen, som udtale af vokaler, halvvokaler, konsonanter, etc. Den
gennemgående fokus på skrift/lyd forhold gør bogen velegnet også til læsetræning.
Den medfølgende indtalte cd-rom med pauser til gentagelser giver god mulighed for praktisk
træning.
Dansk udtale – øvebog / Lisbet Thorborg. 2. udgave, 2. opl. – Synope, 2008. - 1 cd-rom 1
bog, 88 sider: ill.
Denne bog er især god til at supplere forfatterens ”Dansk udtale for begyndere”, idet den
systematisk træner de lydmæssige fænomener et ad gangen i særskilte øvelser.
Medfølgende CD-rom til praktisk træning med pauser til gentagelser.
Dansk udtale i 49 tekster / LisbetThorborg. – 3. udgave. - Synope, 2006, 1 cd-rom 1 bog,
112 sider : ill.
Bogen er bygget op på samme måde som ”Dansk udtale for begyndere”, teksterne har også et
dagligdags relevant indhold, men på et lidt højere niveau, hvilket gør bogen egnet til elever på
et mellemtrin på Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Til hver tekst knytter sig en
række opgaver med løsningsforslag. Medfølgende CD-rom til praktisk træning med pauser til
gentagelser. Findes også i version med kassettebånd.
Ind i samtalen – dialoger i hverdagen / Lisbet Thorborg. 2. opl. – Synope, 2008. 1 cd–rom
1 bog.
En udgivelse med fokus på det mundtlige sprog. Henvender sig til personer, der kan en del
dansk, men har behov for at opnå et mere flydende og korrekt sprog og en bedre udtale.
Velegnet til selvstudium. Også udgivet på 2 cd’er med indtaling af bogens tekster.

Grammatikker
Alfabetas grammatik / Jo Hermann. – Alfabeta, 2006-2009. – 1 grundbog 48 sider : ill. + 5
øvehæfter
Lærebog i grundlæggende dansk grammatik. Består af to dele: ordklasser og syntaks. De 5
øvehæfter har opgaver med stigende sværhedsgrad. Danskuddannelse 2 og 3 fra modul 1samt
FVU, VUC og folkeskolens ældste klasser.
Basisgrammatikken : Basis-håndbog i dansk grammatik for udlændinge / Ann Kledal og
Barbara Fischer-Hansen. – 2. udgave, 5. oplag. - Specialpædagogisk Forlag, 2008. - 104 sider
: ill.
En begyndergrammatik med teori og eksempler skrevet i et enkelt sprog. Til skolevante elever
(Danskuddannelse 3) og til ikke-skolevante elever (Danskuddannelse 2), der har nået et
mellemtrin.
Tilhørende arbejdshæfter; Parat Start 1 (substantiver, pronominer og adjektiver) Parat Start
2 (verber, adverbier) og Parat Start 3 (konjunktioner, præpositioner, ledstilling), + et
løsningshæfte gør grammatikken velegnet også til selvstudium.
Grammatikken : Håndbog i dansk grammatik for udlændinge / Ann Kledal og Barbara
Fischer-Hansen. – 4. udgave, 2. opl. - Specialpædagogisk Forlag, 2009. – 335 sider : ill.
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Grammatikken er skrevet i et enkelt sprog, og ligesom Basisgrammatikken bygget op med
teori og eksempler, men da den er meget omfattende, er den kun egnet for skolevante elever
(Danskuddannelse 3) fra et mellemtrin.
Til grundogen fås 3 arbejdshæfter; Slut Finale 1 – 2 – 3 med rettenøgle bagerst i hæfterne,
hvilket gør bogen egnet til selvstudium på et fortsætterniveau
Sådan siger man : 260 nyttige udtryk på dansk – for udlændinge / Ann Kledal. –
Specialpædagogisk Forlag, 2007
For hvert udtryk er medtaget de præpositioner og adverbier, der oftest knytter sig til
vendingen. Trykstreger angiver udtalen. For Danskuddannelse 2
SKRIFTLIG DANSK
1-2-3, skriv / Kirsten Wandahl. - Ny udgave – Alfabeta, 2008. – 2 bind : ill.
Træning i skriftlig dansk for voksne med dansk som andetsprog: fra kortere henvendelser som
beskeder, opslag og breve til længere tekster som fx historier og beskrivelser. Især til
danskuddannelse 2 modul 4-5 og danskuddannelse 3 fra modul 1.
22 tricks – om at skrive godt / Thomas Oldrup. 2. opl. – Phabel, 2008. – 141 sider : ill.
Praktisk indføring i at formulere sig på skrift med eksempler og øvelser. Avanceret niveau,
henvender sig til fremmedsprogede, der er stærke i dansk og til danskere.
Breve trin for trin / Lisbet Thorborg. – Synope, 2005. – 2 bind
Første bind behandler emnerne e-mail, beskeder, annoncer, opslag og personlige breve. Fra
danskuddannelse 1 modul 6 og opefter.
Andet bind omhandler formelle breve og læserbreve. Danskuddannelse 2 fra modul 5 og
danskuddannelse 3 fra modul 4.
Fra tanke til tekst : skrivebog i dansk som andetsprog / Otto Afzelius. – Special-pædagogisk
forlag, 2005. – 104 sider : ill.
At skrive breve, dagbog, beskeder, ansøgninger, rapporter m.v. Danskuddannelse 2 modul 2-5
samt Danskuddannelse 3 modul 1-2. Velegnet til selvstudium
Skriv på dansk / Kirsten Wandahl. – 2. udgave. – Alfabeta, 2003. – 100 sider : ill.
Henvender sig til kursister på danskuddannelse 3 fra modul 3 og opefter.
ALFABETISERING
Alfa og omega : grundbog til alfabetisering / Dorte Nielsen. – 2. udgave. – Alinea, 20052006. – 128 sider : ill. - + cd-rom og ord- og billedkort og lærervejledning.
Til personer der aldrig har lært at læse og skrive. Bogen er bygget op efter ordbilled-metoden.
Alfa-Z / Zdenka Valenta og Susanne Adelhardt. – Gyldendal, 2004-2008. – 6 bind, hertil
findes cd’er, ordkort, ord/billedlotteri og bogstavplancher
6 hæfter med alfabetiseringsmateriale til danskuddannelse 1.
Tak for kaffe : grundbog til læsning og skrivning / Helene Balslev og Dorte Nielsen. –
Limedesign, 2003. – 88 sider : ill. + 1 video, 1 cd-rom
Supplerer ”Alfa og omega”. Også til personer, der er alfabetiseret på et andet alfabet end det
latinske
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