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DU3.1
Lytte
Tale

Læse
Skrive
Indhold

Mål
Kan forstå det meste i en nem samtale om
hverdagen
Kan tale i et nemt sprog om ting i
hverdagen.

Kan finde informationer i nemme tekster
om hverdagen
Kan skrive små sætninger om hverdagen
Arbejde • Arbejde i hjemlandet og i
Danmark Uddannelse • Uddannelse i
hjemland og Danmark • Din
danskuddannelse Hverdagsliv og
medborgerskab • Præsentation, familie,
bolig, fritid, transport, indkøb, døgnets
rytme, måltider, institutioner i
lokalsamfundet

Modultest
1. Fortælle og svare på spørgsmål om 1 af 3
selvvalgte emner. (Præsentation maks. 1 minut,
spørgsmål fra tester ca. 4 minutter. I alt 5 min.
2. Stille spørgsmål
til et foto. (Kursisten skal stille faktuelle
spørgsmål til situationen på billedet: ja/nej
spørgsmål og hv-spørgsmål). I alt ½ + 2
minutter.

DU3.2
Lytte

Mål
Kan forstå en nem samtale om hverdagen

Tale

Kan kommunikere om hverdagsemner i et
nemt sprog, som passer til situationen.

Læse

Kan finde informationer i forskellige tekster
om hverdagen. Kan læse og udfylde enkle
skemaer om sig selv

Skrive

Kan skrive om hverdagen i et enkelt sprog,
som passer til situationen.
Arbejde • Arbejde i hjemlandet og i
Danmark • Jobmuligheder Uddannelse •
Uddannelse i hjemland og i Danmark • Din
danskuddannelse Hverdagsliv og
medborgerskab • Familieformer,
fritidsaktiviteter, Danmark geografisk og i
tal

Indhold

Modultest
1. Lytte til 6 små tekster – sæt kryds ved rigtigt
svar, 8 minutter. 2. Lytte til en monolog – finde
rigtig rækkefølge i en billedserie, 7 minutter. 3.
Lytte til dialog – finde rigtig rækkefølge i en
billedserie eller finde teksten, som passer, 12
minutter.
1. Fortælle om et af tre selvvalgte emner, 5 min.
2. Kursisterne skal tale sammen om et emne, der
fremgår af opgavearket, illustreret af to billeder.
4-5 min.
1. Læse spørgsmål, finde svar, skrive korte svar,
5 minutter 2. Læse teksten og finde sætning, der
ikke passer, 10 minutter 3. Læse tekst, skrive
manglende ord, 5 minutter. 4. Læse spørgsmål og
finde svar i teksten, skrive det tilhørende bogstav,
10 minutter.
1. Skrive et brev eller en e-mail, 30 minutter

DU3.3

Mål

Lytte

Kan forstå en nem samtale om hverdagen

Tale

Kan kommunikere om hverdagsemner i
sammenhængende sprog, som passer til
situationen.

Læse

Kan finde informationer i en del forskellige
tekster om hverdagen.

1. Læse spørgsmål, finde svar, skrive korte
svar, 5 minutter
2. Læse tekst, finde den sætning, der passer, 20
minutter.
3. Læse tekst, skrive manglende ord, 5
minutter.
4. Læse spørgsmål og finde teksten/svaret, der
passer, 10 minutter.

Skrive

Kan skrive om hverdagen i et
sammenhængende sprog, som passer til
situationen.

1. Skrive et opslag eller en e-mail, 15 minutter
2. Svare på et brev eller en e-mail, 30 min.

Indhold

Arbejde
· Sammenlign arbejde i hjemlandet
og i Danmark
· Jobmuligheder og -søgning
Uddannelse
· Din danskuddannelse
· Skole og uddannelse i Danmark
· Uddannelsesmuligheder
Hverdagsliv og medborgerskab
· Danmark før og nu, fx arbejde og
familie, ligestilling

Modultest

DU3.4

Mål

Lytte

Kan forstå en samtale om hverdagen.

Tale

Kan kommunikere om hverdagsemner i
flydende sprog, som passer til situationen.

Læse

Kan finde informationer i mange forskellige
tekster om hverdagen.
Kan læse og udfylde lidt svære skemaer.

1. Læse og svare kort på spørgsmål.
2. Læse en tekst og skrive bogstaver på 6
sætninger, der mangler i teksten.
3. Læse en tekst og indsætte ord, der mangler.
4. Læse en tekst om personer og finde den
beskrivelse, der passer til hver enkelt.
I alt 55 minutter.

Skrive

Kan skrive om hverdagen i et korrekt og
sammenhængende sprog, som passer til
situationen.

1. Beskrive en virkelig eller opdigtet oplevelse.
2. Give udtryk for enig-/uenighed samt
begrunde denne ud fra en situation.
I alt 1 time og 30 minutter.

Indhold

Arbejde
· Pligter som arbejdsløs
· Lave CV (med kompetencer)
· Jobmuligheder
· Jobsøgningsmetoder
Uddannelse
· Uddannelsesmuligheder i Danmark
· Undervisningsformer i Danmark
Hverdagsliv og medborgerskab
· Samfundets værdier
· Uskrevne regler
· Danmark før og nu, fx fra
landbrugs- til industrisamfund, indog udvandring

Modultest
1. Høre 5 små lyttetekster – skrive korte svar,
11 minutter
2. Lytte til en monolog – skrive korte svar, 13
minutter.
3. Lytte til 6 korte dialoger – finde en
overskrift, der passer til hver enkelt dialog,
11 minutter.
I alt ca. 35 minutter.
1. Fortælle om 1 af 3 selvvalgte emner i fem
minutter.
2. Diskutere et emne, stille og besvare
spørgsmål og begrunde holdninger (samtale
– skal løses i par), 5 minutter.
I alt ca. 10 minutter.

DU3.5
Lytte

Tale

Læse

Skrive

Mål
Kan forstå hovedparten af almindeligt
forekommende kommunikation, hvor
sproget er forholdsvis nuanceret og
komplekst
Kan kommunikere mundtligt i et
sammenhængende, flydende, forholdsvis
nuanceret og komplekst sprog med en høj
grad af korrekthed på en forståelig
og situationstilpasset måde
Kan uddrage information af og forstå
indholdet i et bredt udsnit af tekster, der
er formuleret i et forholdsvis nuanceret og
komplekst sprog, herunder
autentiske tekster om dagsaktuelle og
historiske emner og skønlitterære tekster

Kan formulere sig skriftligt i et
sammenhængende, forholdsvis nuanceret og
komplekst sprog med en forholdsvis høj grad
af korrekthed på en forståelig og
situationstilpasset måde om konkrete og
almindelige hverdagsforhold

Prøve i Dansk 3

præsentationen
tuationen på to billeder, som
belyser samme emne
15 minutter inkl. votering

kort-svar (delprøve 1, delprøve 2A)
åbent svar og/eller multiple choice (delprøve
2A)
multiple-choice (delprøve 2A)
hul-udfyldning (ord/udtryk) baseret på
multiple-choice (delprøve 2B).
1½ time (90 minutter) til de to delprøver
tilsammen.
Tiden for delprøve 1 er 25 minutter og for
delprøve 2 65 minutter.
Der må ikke benyttes hjælpemidler (inkl.
ordbog) ved denne del af prøven.
Delprøve 1 består af én opgave.
Prøvedeltageren skal skrive en formel eller
uformel e-mail, et formelt eller et uformelt brev
eller lignende. Der tages udgangspunkt i en
situation med angivelse af en modtager fulgt af
en tekst samt nogle fokuspunkter.
Der er ingen krav til længden af besvarelsen.
Delprøve 2 består af to opgaver, 2A og 2B,
hvoraf prøvedeltageren skal vælge én til
besvarelse. I opgaverne kan der indgå en tekst,
suppleret med illustrationer eller
andet grafisk/faktuelt materiale eller
udsagn/synspunkter. Der tages udgangspunkt i
et emne og nogle fokuspunkter. Besvarelsen
skal være på minimum 200 ord.
2 ½ time til de to prøver tilsammen

Indhold

Har opnået indsigt i dansk historie og i kultur
og samfundsforhold i Danmark
og kan relatere sine erfaringer hertil

