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2 - Hvordan kan det gøres? 

I disse opgaver skal I arbejde med et sprogligt problem, som I selv har defineret. I skal indsamle en 

bank af sætninger, der giver jer eksempler på autentisk sprogbrug, som I kan lære af. Samtidig 

hjælper banken jer med at formulere jeres problem mere præcist. 

 

Opgave 1 

Arbejd i grupper på fire. Skriv her det sproglige problem, I arbejder med. 

Jeg vil gerne forstå __________________________________________________________________ 

Formuler nu, hvilke sætninger, der skal med i jeres bank. 

Vi skal indsamle sætninger, der ________________________________________________________ 

Diskuter med jeres lærer, om formuleringen kan bruges som grundlag for at indsamle en bank. Hvis 

ikke, så omformuler, indtil I er tilfredse. Skriv den endelige formulering nedenfor: 

Vi skal indsamle sætninger, der ________________________________________________________ 

 

Opgave 2 

Fortsæt med at arbejde i grupper på 4. I skal nu selv indsamle sætninger til jeres bank. Skim det 

materiale, jeres lærer giver jer, igennem, find eksempler, og skriv dem ned. I skal selv kunne forstå 

alle jeres eksempler og kunne forklare betydningen for resten af holdet. Find mindst 10 eksempler. 
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Opgave 3 

Se i gruppen på de sætninger, I har indsamlet. Diskuter, om de alle er eksempler på jeres sproglige 

problem. Kan det være, at nogle af dem indeholder ord, der kun ligner de ord, I har problemer med?  

Hvis ja, så skriv nogle af disse sætninger op på tavlen, sådan at I i alt fra forskellige grupper har 

omkring fem sådanne sætninger på tavlen.  

 

Opgave 4 

Diskuter sammen i klassen, hvilke af sætningerne på tavlen, der virkelig ikke belyser jeres sproglige 

problem. Derefter går hver gruppe sin bank igennem igen og streger alle sætninger over, der er 

irrelevante. Få jeres lærer til at acceptere den endelige bank. 

 

Opgave 5 

Efter at I har indsamlet og renset jeres bank, skal I nu i klassen forsøge at give en mere præcis 

formulering af jeres problem. Denne gang skal det formuleres som et valg mellem to sproglige 

varianter, dvs. mellem to ord, to ordformer, to ordstillinger etc. Skriv den endelige formulering af 

jeres problem nedenfor:  

Jeg vil gerne forstå, hvordan man vælger mellem...  

1)________________________________________________________________________________ 

Og 

2)________________________________________________________________________________ 

Diskuter den endelige formulering med jeres lærer. 


