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MIDTVEJS TIL DANSK – trin for trin

En grundbog til undervisningen i dansk på midtvejs niveau.
 
Bogen er primært beregnet for sprogskolernes DU3 modul 3 eller tilsvarende forløb og er en  
efterfølger til de populære grundbøger: ’På vej til dansk’ og  ’Videre mod dansk’.

Bogen opfylder ministeriets mål for modulet og placerer sig i forhold til ’Den Fælles Europæiske 
Referenceramme for Sprog’ midtvejs mellem Waystage (A2) og Treshold (B1).

Emnemæssigt er der i bogen fokus på mødet med dansk kultur, som den kommer til udtryk 
i hverdagen samt på dansk højskole- og foreningskultur. Der er desuden fokus på kendskab 
til det danske arbejdsmarked og på arbejdssøgning og arbejdspladskultur. Bogen indeholder  
ligeledes et afsnit om ’smalltalk’ som hjælp til den uformelle snak i hverdagen, som ofte kan  
være en udfordring - også for folk, som i øvrigt har et nogenlunde velfungerende sprog.

Sprogligt lægger bogen sig i forlængelse af ’Videre mod dansk’, og sproget herfra udvides,  
nuanceres og videreudvikles trin for trin. Der arbejdes i bogen med alle færdigheder: læsning, 
lytning, skrivning og udtale. Herudover arbejdes der eksplicit med grammatik som støtte for 
udviklingen af et korrekt sprog.

Supplerende materialer:

Lydfiler: Bogens tekster er indtalt med henblik på selvstændig træning af udtale og lytteforståelse. 
Lydfilerne hentes frit på: www.synope.dk.

Projektorsider og repetitionskort: I tilknytning til bogens kapitler tilbydes supplerende  
projektorsider og repetitionskort. Disse giver mulighed for andre måder at arbejde med stoffet 
på og hentes frit på forlagets website.

Rettenøgle: Som hjælp for selvstændigt arbejde er der udarbejdet en rettenøgle. Også den kan 
frit hentes på forlagets website. Lisbet Thorborg

   Mayanna J. Riis
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Fortsættelse til ’På vej til dansk’  
og ’Videre mod dansk’

En grundbog til undervisningen på DU3 
modul 3 (niveau: midtvejs mellem A2 og B1).
Bogen fortsætter, hvor ’Videre mod dansk’ 
slipper, og sproget udvides, nuanceres og 
videreudvikles trin for trin.

I bogen arbejdes med kulturmødet, højskole 
og foreningsliv, arbejdspladskultur, smalltalk, 
arbejdsmarked og jobsøgning.

• Stort fokus på mundtlig kommunikation,  
 diskussion og argumentation
• Også funktionelle dialoger i hverdagen
• Praktisk udtaletræning
• Integreret grammatik

Supplerende materialer på www.synope.dk:

•  Projektorsider til brug i klassen 

•  Lydfiler til lytte- og udtaletræning 

•  Rettenøgle til selvstændigt arbejde

•  Repetitionskort

Midtvejs til dansk – trin for trin
af Lisbet Thorborg & Mayanna J. Riis
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