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Dejlige Danmark 

På kurset prøver vi det nedenstående undervisningsforløb som eksempel. 

 

Makkerlæsning side 1, 2, 3 i bogen ”Dejlige Danmark” 

Find ligheder og forskelle mellem Island og Danmark: 

Natur 

Byer 

Land, øer, vand 

Cykler - biler 

Befolkning, areal 

 

Lav opgaven fra bogen om Island 2 og 2 og læs det højt for en anden gruppe 

Løbehistorie om Dejlige Danmark 

Stjerneløb om Dejlige Danmark 

Skriv selv om din fødselsdag, om islandsk mad, en dag I fejrer i Island eller hvordan islændinge kommer 

rundt. 

Se programmet ”Ligetil” om normer 

Se programmet ”Ultra nyheder for børn” 

Lav i grupper en video - se opgavebeskrivelse 

 

Tidsforbrug i workshop 

5 min intro 

5 min Makkerlæsning 

10 min Tale sammen og klassesamtale 

5 min Find 10 verber, bøj dem i navneform og nutid 

5 min Lav selv quiz og byt med verber i navneform og nutid 

10 min Quiz og byt 

10 min Løbehistorie 

15 min Stjerneløb 

10 min se ultra og ligetil 

https://socialstyrelsen.dk/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/Metoder/makkerlaesning/materialesamling
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Uge x    lektion Materiale Aktivitet Mål 

Lektion 1 Dejlige Danmark side 1-
3 

Makkerlæsning 
Find ligheder og forskelle 
mellem Island og Danmark: 
Natur, Byer 
Land, øer, vand 
Cykler - biler 
Befolkning, areal 
Særligt dansk 
Klasse-samtale herom 
Find 10 udsagnsord i teksten  
Lav selv quiz og byt kort med 
navneform og nutid 

Vi øver oplæsning på 
dansk. 
Vi arbejder med 
kulturforståelse. 
Vi arbejder med 
grammatik i forhold til 
tekst, verber navneform 
og nutid. 
Vi øver ordforråd og 
udtale samt at 
kommunikere og forstå 
 

Lektion 2 Dejlige Danmark side 2 Lav opgaven om Island 2 og 
2 og læs det højt for en 
anden gruppe 
 

Vi arbejder med skriftlig 
fremstilling og øver 
oplæsning samt at forstå 
oplæst dansk 

Lektion 3 Kopier af løbehistorie. 
A 5 papir til 
ophængning 

Løbehistorie om Dejlige 
Danmark 
Ordstafet 

I løbehistorien øver vi at 
læse højt, lytte, forstå, 
tale. 
Vi øver ordforråd og 
samarbejde. 

Lektion 4 Stjerneløb i kopi og 
plastik og kegler 

Stjerneløb om Dejlige 
Danmark 

Vi øver at læse og forstå 
samt at kunne svare på 
spørgsmål. Vi øver at 
samarbejde. 
 

Lektion 5  Skriv selv ca. 40 ord om din 
fødselsdag, om islandsk mad, 
en dag I fejrer i Island eller 
hvordan islændinge kommer 
rundt. 
Læs højt for en makker 

Vi arbejder med skriftlig 
fremstilling og kultur 
dansk/islandsk. 
Vi øver højtlæsning og 
udtale. 

Lektion 6 www.dr/dk/ultranyt  
 
www.dr/dk/ligetil/hvad-
er-normer  
 
www.dr/dk/ligetil/disse-
danske-normer-og-
uskrevne-regler-
overaskede-mig  

Se ”Ligetil” om normer 
Se ”Ultra nyheder” for børn 
Tal om emnerne 

Vi arbejder med 
gættestrategi. 
Vi øver at lytte og forstå 
dansk tale og arbejde 
med mening og budskab. 
 
 
 
 

Lektion 7-10 Brug mobil eller IPAD 
Se opgavebeskrivelse 

Lav i grupper en video om 
Danmark. 
En seværdighed, et emne fx 
unge, normer, traditioner, 
musik, mad, indvandrer mm 

Vi øver skriftligt 
fremstilling og 
formulering på dansk.  
Vi øver samarbejde. 
Vi arbejder kreativt for at 
motivere 

http://www.dr/dk/ultranyt
http://www.dr/dk/ligetil/hvad-er-normer
http://www.dr/dk/ligetil/hvad-er-normer
http://www.dr/dk/ligetil/disse-danske-normer-og-uskrevne-regler-overaskede-mig
http://www.dr/dk/ligetil/disse-danske-normer-og-uskrevne-regler-overaskede-mig
http://www.dr/dk/ligetil/disse-danske-normer-og-uskrevne-regler-overaskede-mig
http://www.dr/dk/ligetil/disse-danske-normer-og-uskrevne-regler-overaskede-mig
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Lektion 11  Fremlæggelse af video 
 
 

Vi øver skriftligt 
fremstilling og 
formulering på dansk.  
Vi øver at turde stå frem 

og tale på dansk samt at 

arbejde i grupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


