DDnskuddannelse 2
Trinmål og modultest
REVIDERET NOVEMBER 2017

DU2.1

Mål

Lytte

Kan forstå det meste i en meget nem
samtale om hverdagen

Tale

Kan tale i et nemt sprog om ting i
hverdagen

Læse

Kan læse korte, nemme tekster om
hverdagen og stave nemme ord

Skrive

Kan skrive nemme sætninger om hverdagen

Indhold

Arbejde
· Hvad du har lavet i dit hjemland og
hvad du gerne vil lave i Danmark
Uddannelse
· Skole og uddannelse fra
hjemlandet. Din uddannelse og
undervisningshverdagen
Hverdagsliv og medborgerskab
· Præsentation, familie, fritid,
transport, din hverdag, indkøb,
måltider, priser

Modultest

1.(3-5 min.)Svare på enkle spørgsmål om sig selv fx navn,
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.

DU2.2

Mål

Lytte

Kan forstå det meste i en nem samtale om
hverdagen

1. Lyt til dialog – vælg rigtigt svar – multiple
choice, 4 minutter
2. Lyt til monolog – match tekst og billede, 5
minutter.

Tale

Kan tale i et nemt sprog om hverdagen

1. Svare på 8 spørgsmål om basale personlige data. (3-5
min.)
2. Opgive tre 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 finde informationer i nemme tekster
om hverdagen

1. Læse spørgsmål, finde og skrive kort svar,
10 minutter.
2. Læse tekst og finde de sætninger, der ikke
passer, 15 minutter.
3. Læse og finde de ord, som mangler –
hultekst, 5 minutter.
4. Læs sætning , match med tekst, 10 minutter.

Skrive

Kan skrive små sætninger om hverdagen.
Kan udfylde nemme skemaer

Indhold

Arbejde
· Arbejde i hjemlandet og i Danmark

Modultest

Uddannelse
· Uddannelse i hjemlandet og i
Danmark

1.

Hverdagsliv og medborgerskab
· Præsentation, familie, bolig, fritid,
transport, måltider, institutioner i
lokalsamfundet

DU2.3

Mål

Lytte

Kan forstå nemme samtaler om hverdagen

1. Lytte til 6 tekster. Der er 1 spørgsmål til
hver tekst. Sæt kryds ved det rigtige svar, 8
minutter.
2. Lyt til monolog – find rækkefølge i
billedserie, 7 minutter.
3. Lyt til dialog – skriv nummer ved billede,
der passer, 12 minutter.

Tale

Kan tale med flere ord og sætninger end på
DU2 Mo2 om nemme ting i hverdagen.
Kan tale om en frilæsningsbog og et projekt

1. )RUW OOHRPHWDIWUHVHOYYDOJWHHPQHU
(monolog/interview) 1 + 4
minutter.
2. Paropgaver – vælge et emne ud af 6, stille
spørgsmål og svare, holde samtalen i gang, 4
minutter. Til hvert emne, er der 2 billeder.
Tester introducerer emnet.

Læse

Kan finde information i flere forskellige
tekster om hverdagen

1. Læse spørgsmål og finde svaret, 10 minutter
2. Læse tekst og finde de sætninger, der ikke
passer, 15 minutter.
3. Læse og finde de ord, som mangler, 10
minutter.
4. Læse spørgsmål og svar, 15 minutter.

Skrive

Kan skrive en tekst om hverdagen.
Kan udfylde et skema

1. Udfylde skema med opgivne oplysninger, 5
minutter.
2. Skrive en e-mail, 30 minutter.

Indhold

Arbejde
· Arbejde i hjemlandet og i Danmark,
din praktik eller dit arbejde,
arbejdsmarkedet og jobmuligheder
i din by
Uddannelse
· Uddannelse i hjemlandet og i
Danmark, uddannelsesønsker i
Danmark
Hverdagsliv og medborgerskab
· Familieformer, fritidsaktiviteter,
Danmarks geografi og tal

Modultest

DU2.4

Mål

Lytte

Kan forstå og deltage i en enkel samtale om
hverdagen.

1. Lytte til en tekst – sæt kryds ved rigtigt svar,
9 minutter.
2. Lytte til en monolog – finde rigtig
rækkefølge i en billedserie, 9 minutter.
3. Lytte til en dialog – finde det rigtige billede,
15 minutter.

Tale

Kan tale på et enkelt og nogenlunde
sammenhængende dansk om ting i
hverdagen.

1. )RUW OOHRPHWDIWUHVHOYYDOJWHHPQHU
max. 1 PLQXW
Svare på spørgsmåO
2. Diskutere et emne og begrunde holdninger
(samtale løses i par), ca. 5 minutter.

Læse

Kan finde og forstå informationer i
forskellige tekster, som er skrevet i et enkelt
sprog om hverdagen

1. Læse spørgsmål, finde og skrive svar, 10
minutter
2. Læse tekst, finde manglende sætning, 20
minutter.
3. Læse tekst, skrive manglende ord, 10
minutter.
4. Læse spørgsmål og matche med tekst, 15
minutter.

Skrive

Kan skrive enkle og nogenlunde
sammenhængende sætninger om hverdagen.
Kan skrive formelle og uformelle tekster

1. Skrive en e-mail, 20 minutter.
2. Skrive en e-mail, 30 minutter.

Indhold

Arbejde
· Arbejde i hjemlandet og i Danmark,
din praktik eller dit arbejde i
Danmark, jobsøgning og
jobmuligheder
Uddannelse
· Danskuddannelse, skole- og
uddannelsesmuligheder i Danmark
og i din by
Hverdagsliv og medborgerskab
· Danmark før og nu, f.eks. arbejde,
familie og ligestilling

Modultest

DU2.5
Lytte
Tale

Læse
Skrive
Indhold

Mål
Kan forstå og deltage i en middelsvær
samtale om hverdagen.
Kan tale sammenhængende på rigtig dansk
om ting i hverdagen.

Kan finde og forstå informationer i mange
forskellige tekster.
Kan skrive sammenhængende sætninger om
hverdagen.
Arbejde
• Dataliste, jobsøgning, jobmuligheder
Uddannelse
• Uddannelsessystemet og
uddannelsesmuligheder i Danmark
Hverdagsliv og medborgerskab
• Samfundets værdier og uskrevne regler,
Danmark før og nu.

Modultest

1. Fortælle om et af tre selvvalgte emner, max. 1
minut. Svar på spørgsmål.
2. Diskutere et emne og begrunde holdninger
(samtale - skal løses i par), ca. 5 minutter.

DU2.6
Lytte

Tale

Læse

Mål
Kan forstå indholdet i enkel
kommunikation, hvor der anvendes et
tydeligt udtalt sprog med en vis grad af
kompleksitet.
Kan kommunikere mundtligt i et
sammenhængende og flydende sprog med
en vis grad af kompleksitet og korrekthed
om almindelige hverdagsforhold på en
forståelig og situationstilpasset måde
Kan finde information og forstå indholdet i
et bredt udsnit af tekster, der i et forholdsvis
komplekst sprog omhandler konkrete og
almindelige hverdagsforhold; kan læse og
udfylde forholdsvis komplicerede
blanketter

Skrive

Kan formulere sig skriftligt i et forholdsvis
sammenhængende sprog med en vis grad af
kompleksitet og korrekthed på en forståelig
og situationstilpasset måde om konkrete og
almindelige hverdagsforhold

Indhold

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

Prøve i Dansk 2
præsentere et emne efter eget valg inden for
fastlagte temaer
besvare opfølgende spørgsmål til emnet
besvare spørgsmål fra eksaminator 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 forskellige typer af
opslagstekster og af meget korte
informerende tekster og 12 spørgsmål til
teksterne.
Delprøve 2 består af tre fortællende eller
informerende tekster og 18 spørgsmål til
teksterne.
Der er 30 spørgsmål i de to delprøver tilsammen.
Den samlede tekstlængde for delprøverne er ca.
11 normalsider, inkl. opslagstekster.
1½ time til de to delprøver tilsammen. Der er 25
minutter til delprøve 1, 65 minutter til delprøve 2.
Delprøve 1 består af to opgaver, 1A og 1B,
hvoraf prøvedeltageren skal vælge én til
besvarelse. Prøvedeltageren skal skrive en formel
henvendelse. Der tages udgangspunkt i en
situation og nogle fokuspunkter, og der angives
en modtager. Der er ingen krav til længden af
besvarelsen.
Delprøve 2 består af én opgave. Prøvedeltageren
skal skrive en uformel e-mail eller lignende. Der
tages udgangspunkt i en situation og et uddrag af
en tekst, og der angives en modtager. Besvarelsen
skal være på minimum 100 ord.
1½ time til de to delprøver tilsammen

