Danskuddannelse 1
Trinmål og modultest
OPDATERET SEPTEMBER 2018

DU1.1

Mål

Lytte

Kan forstå det meste i en lille samtale om en
kendt hverdag med hjælp
Kan tale i et meget nemt sprog om kendte ting 1. (3-5 min.)Svare på enkle
i hverdagen
spørgsmål om sig selv fx
· Navn
· Andre personlige data
· Beskæftigelse
· Bopæl
· Sprog
2. (2 min.)Svare på enkle faktuelle
spørgsmål om en person, kursisten
kender personligt.
Kursisten medbringer selv 2 fotos
til testen. Kursisten trækker det ene
foto, og testeren stiller spørgsmål
om en person på fotoet.

Tale

Læse

Kan læse få, kendte ord om hverdagen

Skrive

Kan skrive store og små bogstaver og ord af.
Kan skrive navn
Arbejde
· Arbejde i hjemlandet og Danmark

Indhold

Uddannelse
· Skole- og uddannelse i hjemlandet
· Din danskuddannelse
Hverdagsliv og medborgerskab
· Præsentation, familie, dagens rytme,
fritid, transport, indkøb, måltider,
priser, hverdagens talbehandling

Modultest

DU1.2

Mål

Modultest

Lytte

Kan forstå det meste i en lille samtale om en
almindelig hverdag – med hjælp

Tale

Kan tale i et meget nemt sprog om kendte ting i
hverdagen

1. Lytte til CD, sætte kryds ved
det rigtige af 3 svar. Ca. 4
minutter.
2. Kig 1 minut på 9 billeder. Lyt
til CD, skriv nr. ved det rigtige
billede. Et billede skal ikke
bruges. Ca. 5 minutter.
1. Svare på 8 spørgsmål om basale
personlige data. (3-5 min.)

2. Opgive to emner, ét af emnerne

skal handle om arbejde/uddannelse.
(1/2 minuts præsentation og
efterfølgende spørgsmål fra tester.
3-5 min i alt.)
3. Spørge en tester om person(er) på
et foto. 2 ½ minut.

Læse

Kan læse få, korte og nemme sætninger. Kan
læse få, korte ord om hverdagen. Kan læse ord
med 2 bogstaver og kender alfabetet,
bogstavernes navn og lyd

Skrive

Kan skrive navn, CPR. nr. og kan skrive små og
store bogstaver. Kan skrive tal.
Arbejde
· Arbejde i hjemlandet og Danmark.
Ønsker til arbejde i Danmark.

Indhold

Uddannelse
· Skole- og uddannelse i hjemlandet og
ønsker om uddannelse i Danmark
· Din danskuddannelse og hverdag på
sprogskole.
Hverdagsliv og medborgerskab
· Præsentation, familie, døgnets rytme,
fritid, transport, måltider, indkøb, priser,
bolig, institutioner, hverdagens tal.

1. Kende store og små bogstaver i
alfabetet.
2. Læse ord med 2 bogstaver. 10
eksempler.
3. Læse 3 sætninger. Sæt kryds
ved den sætning, som passer til
billedet. 10 opgaver.

DU1.3

Mål

Modultest

Lytte

Kan forstå en nem samtale om hverdagen
med hjælp

Tale

Kan tale i et nemt sprog om kendte ting i
hverdagen

Læse

Kan læse meget korte tekster med lette
sætninger.
Kan læse ord med 2 bogstaver og ord med 4
bogstaver og kender alfabetets rækkefølge.

Skrive

Kan skrive navn adresse.
Kan skrive små ord på to bogstaver efter
diktat.
Kan skrive ord af

1. Lytte til CD, sætte kryds ved det
rigtige svar. Eksempel + 5
opgaver, 7 minutter.
2. Kig 1 minut på 9 billeder. Lyt til
CD, skriv nr. ved det rigtige
billede. Et billede skal ikke
bruges, 5 minutter.
1. To emner. Du skal tale om et
emne i 1 minut. Tester spørger
om emnet i 4 minutter.
2. Spørge tester om person(er) på et
foto. Fotos fra ministeriets
materiale, 2 ½ minut.
1. Læse 20 nonsens ord højt.
2. Læse små tekster. Sæt X ved den
tekst, som passer til billedet, 5
opgaver.
3. Læse tekst delt i 6 sætninger. Sæt
et ord ind i hver sætning. Der er 2
ord, som ikke skal bruges.
1. Alfabetet. Sætte de bogstaver ind,
som mangler.
2. Skrive for- og efternavn, adresse,
postnummer og by.
3. Skrive indkøbsliste på 10 ting

Indhold

Arbejde
· Arbejde i hjemland og Danmark.
Ønsker til arbejde i Danmark. Om
arbejdspraktik, om arbejde.
Uddannelse
· I hjemlandet og Danmark. Din
danske uddannelse. Ønsker til
udannelse. Danskuddannelse og
hverdag på sprogskole.
Hverdagsliv og medborgerskab
· Institutioner, fritid, hverdagens tal
·

DU1.4

Mål

Modultest

Lytte

Kan forstå en enkel samtale om hverdagen

Tale

Kan samtale i et enkelt sprog om ting i
hverdagen

1. Lyt til 5 små tekster på CD, sæt
kryds ved rigtigt svar. En tekst er
et eksempel, 8 minutter.
2. Monolog – sæt tal ved det rigtige
billede sammen i rækkefølge, 8
billeder, 2 billeder skal ikke
bruges, 10 minutter.
3. Dialog – sæt tal ved det rigtige
billede. 8 billeder, 2 billeder skal
ikke bruges, 15 minutter.
1. To emner/projekter. Kursisten
fortæller i 1 minut om et emne.
Tester spørger i 4 minutter om
emnet.
2. Samtale med anden kursist. Den ene
kursist trækker ét af seks emner.
Kursisterne skal tale sammen om
emnet. Tester supplerer eller medierer,
hvis det er nødvendigt. 1/2 + 4 min.

Læse

Kan læse korte tekster om hverdagen
Med meget enkle sætninger
Med den nødvendige tid

Skrive

Kan skrive meget enkle sætninger med ofte
brugte ord fra hverdagen.
Kan skrive lydrette en- og tostavelsesord
med den nødvendige tid.
Arbejde
· Arbejde i hjemland og Danmark
· Din praktik eller dit arbejde
· Arbejdsmarkedet og jobmuligheder i
Skiveområdet

Indhold

Uddannelse
· Din undervisning og
danskuddannelse
Hverdagsliv og medborgerskab
· Familieformer, fritid, Danmarks
geografi
· Hverdagens talbehandling

1. Kan finde de enkelte ord i
sammensatte navneord - 10 ord.
2. Læs 3 små tekster. Sæt kryds ved
den tekst, der passer til billedet, 5
billeder.
3. Sætte manglende ord ind i en lille
tekst – 6 ord skal indsættes, 2 ord
skal ikke bruges.
1. Skrive for- og efternavn, adresse,
fødselsdato, gift/ugift.
2. Skrive 6 sætninger om en anden
person.

DU1.5

Mål

Lytte

Kan forstå en enkel samtale om hverdagen

Tale

Kan samtale i et enkelt sprog, som passer til
situationen om ting i hverdagen

Læse

Kan finde informationer i enkle tekster fra
hverdagen
Kan læse og udfylde enkle skemaer med
personlige data med den nødvendige tid
Kender det fonematiske og morfematiske
princip (lydsystemet og f.eks. endelsernes
betydning) samt stavelsesdeling og
ordbilledlæsning

Skrive

Kan skrive en meget enkel besked om
almindelige hverdagsting med den
nødvendige tid

Indhold

Arbejde
· Sammenligne arbejde/praktik i
hjemland og Danmark
· Jobmuligheder
· Jobsøgning
Uddannelse
· Din undervisning og
danskuddannelse
· Skole og uddannelser i Danmark
· Uddannelser i lokalområdet
Hverdagsliv og medborgerskab
· Danmark før og nu, f.eks. arbejde,
familie, ligestilling
· Hverdagens talbehandling

Modultest
1. Lyt til 5 små tekster, sæt kryds ved rigtigt
svar. Der er et eksempel, 9 minutter.
2. Lyt til monolog – skriv tal ved det rigtige
billede. Der er 8 billeder, to skal ikke bruges,
12 minutter.
3. Lyt til dialog – sæt kryds ved det rigtige
billede. Der er 8 billeder, 2 billeder skal ikke
bruges, 18 minutter.
1. To emner/projekter. Kursisten fortæller i 1
minut om et emne. Tester spørger i 4 minutter
om emnet.
2. Samtale med anden kursist om et emne, 1 + 4
minutter.
1. Søge information i en tekst. Læse hurtigt.
Finde svar på spørgsmål. Skrive korte svar. 5
spørgsmål, 15 minutter.
2. Læse en tekst i 5 afsnit grundigt. Finde den
sætning, der ikke passer sammen med de
andre i afsnittet, 25 minutter.
3. Tekst hvor der skal indsættes 5 ord, som
mangler i teksten. Der er 8 ord, 3 ord skal
ikke bruges, 10 minutter.
4. Matche sætninger med korte tekster, 10
minutter.
5. Ti ord hvor kursisten skal finde ordets rod,
10 minutter.
1. Kan udfylde et skema med personlige
oplysninger (navn, adresse, postnummer, by,
tlf. nr., 10 minutter
2. Skrive en henvendelse, hvor man beskriver
og fortæller om en situation, der er givet i
opgaveoplægget. Fx en e-mail, 30 minutter.

DU1.6
Lytte

Tale

Læse

Mål
Kan forstå indholdet i enkel
kommunikation om almindelige
hverdagsforhold, hvor der anvendes et
tydeligt udtalt sprog med en vis grad af
kompleksitet.
Kan kommunikere mundtligt i et enkelt,
men sammenhængende og forholdsvis
flydende sprog med en vis grad af
kompleksitet og korrekthed om almindelige
hverdagsforhold på en forståelig og
situationstilpasset måde.
Kan finde konkret information og forstå
indholdet i et udsnit af tekster, der i et
forholdsvis enkelt sprog omhandler
konkrete og almindelige hverdagsforhold
kan læse og udfylde enkle blanketter med
personlige data, når den fornødne tid
er til rådighed.

Skrive

Kan formulere sig skriftligt i et forholdsvis
enkelt sprog på en forståelig og
situationstilpasset måde om konkrete og
almindelige hverdagsforhold, når den
fornødne tid er til rådighed.

Indhold

har opnået indsigt i kultur- og
samfundsforhold i Danmark og kan relatere
sine erfaringer hertil.

Prøve i dansk 1
emne efter eget
valg inden for fastlagte temaer
or om et emne
af almen karakter og derefter indgå i interaktion
med den anden prøvedeltager om emnet.
Samlet prøvetid: 30 minutter, inkl. votering.

Delprøve 1 består af flere informerende eller
fortællende tekster og 16 spørgsmål til
teksterne.
Delprøve 2 består af flere informerende tekster
eller opslagstekster og 12 spørgsmål
til teksterne.
Der er 28 spørgsmål i de to delprøver tilsammen.
Den samlede tekstlængde for delprøverne er ca. 3
normalsider. Hvis der indgår opslagstekster, kan
omfanget forøges med ca. 2 normalsider.
1½ time til de to delprøver tilsammen.
Der er fastsat en tidsbegrænsning for hver af de to
delprøver. Denne er angivet på
opgaven. Der er 60 minutter til delprøve 1 og 30
minutter til delprøve 2.
Delprøve 1 består af én opgave. Prøvedeltageren
skal overføre faktuelle informationer til et skema,
en blanket eller lignende. Der tages udgangspunkt
i en situation. Der er ingen krav til længden af
besvarelsen.
Delprøve 2 består af én opgave. Prøvedeltageren
skal skrive en formel henvendelse. Der tages
udgangspunkt i en situation ledsaget af tegninger.
Besvarelsen skal være på minimum 20 ord.
Delprøve 3 består af én opgave. Prøvedeltageren
skal skrive en uformel henvendelse. Der tages
udgangspunkt i en situation og en tegning til
inspiration. Der angives en modtager.
Besvarelsen skal være på minimum 40 ord.
1 time til de tre delprøver tilsammen

