
Dansklærermøde 
Udveksling og inspiration til din 

undervisning

Torsdag den 5. december kl. 14:30-16.30

Lise-Lotte Just og Karen Wobeser (udsendt rejselærer og 
rejselektor)
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lise-lotte.just@skolekom.dk
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• Program:

• Hverdagssprog og popmusik (Karen)

• Erfaringer med musik og sange i undervisningen (Lise-Lotte)

• Jeres ideer og tips!

• Næste gang
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Hvorfor kulturformidling?

• Nedbryde fordomme

• Komme tættere på en dansk hverdag

• Lære et nutidigt, autentisk sprog

• Lære hverdagsvendinger
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Brug spil til at træne  hverdagsvendinger!

• Det gode spil indeholder klare og synlige 

kommunikationsmål og et indbygget krav til 

samarbejde: Alle skal sige noget, og alle har brug for 

at lytte til det de andre siger. Ligeledes skal der være 

hjælp i form af faste ord og vendinger.  



Eksempel  på kortspil fra islandskundervisning 

for udlændinge (par samles):

• Viltu koma með

mér….

• i Kaffihús (i bió, á 

bókasafn…)
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Lav kortene i to eksemplarer - så der kan samles par: På den 

ene side står der ”Vil du med…”- på den anden side er 

billedet:

• Vil du med….. • i svømmehallen?
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• Vil du med…..           
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• til stranden?



Spilles i grupper (som ”Fisk”) – saml par. Spørg 

fx sådan (talevendingerne kan varieres!):

• Vil du med i/på/til….?

• Gider du med  i/på/til …?

• Ja, gerne! 

• Det lyder godt!

• God ide!

• Hvornår? På mandag, klokken 7?

• Øh, nej desværre. 

• Jeg kan ikke.

• Jeg har ikke tid. Måske senere? 

• Måske en anden gang?
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Hvorfor musik i undervisningen?

• Musik er et internationalt ”sprog” som også kan 

forstås uden ord

• Eleverne forbinder musik med noget positivt. Det gør 

dem mere åbne og interesserede.

• Musik påvirker følelserne. Det er effektivt at koble 

følelser og læring.
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• Der er musik i alle kulturer. Musik åbner et vindue 

mod verden!

• Musik er de unges yndlingsgenre. De unge har 

masser af erfaring med musik.

• Musiktekster er autentiske tekster.  
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Hvor finder jeg musik?

• Find dansk musik på fx:

• http://www.chartbase.dk/hitlister/chart.php?Danma

rk_Hit_100
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Musik fra ”Julekalenderen”:

Julekalenderen ”Tvillingerne og 

julemanden”, der sendes på tv2

i december 2013, er optaget i 

Nordjylland - med locations i 

Aalborg Kommune og Hirtshals

http://www.youtube.com/watch?v=1CiO8SUUb7E

Mads Langer har skrevet titelsangen: I en stjerneregn af sne
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• Julekalender DR1,  2012: Julestjerner

• Titelmelodi: Stjernestøv (Annika Aakjær, Jimmy Jørgensen & 

Chapper) 

• http://www.youtube.com/watch?v=MV9fmKgHT0g
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• Stjerner som sejler

Rundt om en sol

Og så stjerner som skyder

Stjernepistol

• Stjerner som blinker

Og kalder sammen

Stjerner som tegner

Stjernepragt

• Vi er stjernestøv

Himmelen er vores hjem

Vi kom der oppe fra

Og vi skal derop igen
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• Rasmus Seebach: ”Olivia”:

http://www.youtube.com/watch?v=OqGBJRKcvFM
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Opgaver til musik:

• Som læseøvelse hvor udtale øves - sangtekster er ”fonetiske 
kraftværker”!

• Synge med – øve udtale, lægge tryk på bestemte vendinger, 
evt. bevæge sig til musikken

• Som ordforrådsøvelse – ord og vendinger øves og gentages

• Som lytteøvelse - fjern ord og vendinger i teksten

• Som stille baggrundsmusik mens eleverne arbejder



• Lytteøvelse:

• Sangen klippes fra hinanden og samles på 

gulvet, mens eleverne hører musikken.
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