Til eleven
Der er ikke noget, der er sjovt, før man kan det.
Fremmedsprog læres hurtigst, hvis man er i landet i længere tid. Så er man omgivet af
alt det, der hører med til sproget og kulturen.
Men fremmedsprog må ofte læres i eget land. Så foregår det som undervisning. Til
undervisning i fremmedsprog hører en række færdigheder og viden om målsproget. Dette
program skal forsøge at give dig en oversigt over de grammatiske emner, som har
betydning for skriftsproget, når det skal være så rigtigt, at det kan læses og forstås. Men
grammatikken har også stor betydning for talesproget. Heller ikke på dansk er det lige
meget, om vi siger en eller et foran et navneord. Prøv selv.
At ville gerne, at have lyst til fremmedsprog er det allervigtigste, når man skal lære
sproget i undervisningen. De fleste bliver motiveret af en kortere eller længere rejse til
landet, hvor man taler sproget. Det bliver man inspireret af. Prøv selv!
I dette program bliver du præsenteret for en række grammatiske emner. Vi har stillet dem
op i en rækkefølge efter vigtighed i skriftlig (og mundtlig) sprogbrug på fremmedsproget.
Du kan vælge at arbejde dig igennem modulerne i den rækkefølge, som de har i
programmet. Men du kan også springe fra modul til modul i den rækkefølge, som du har
brug for. Måske fordi du vil træne eller repetere et grammatisk emne, som du har brug for
lige nu på din vej til at forstå, hvordan sproget er sat sammen. Til hvert modul hører en
eller flere A-øvelser og en B-øvelse. Når du har løst en A-øvelse, giver programmet dig
svar på, hvor mange enkelte dele, du har rigtig. Det skal helst være 80% el. mere. Til Bøvelserne giver programmet en ”vejledende løsning” til hver sætning. Vær opmærksom
på, at der kan være flere rigtige løsninger, fordi man kan bruge forskellige gloser og
forskellige ordstillinger. Din løsning er derfor ikke nødvendigvis forkert, selvom
programmet ikke given sætningen en grøn streg. Som hjælp til øvelserne får du til hvert
modul det grammatiske emne som forklaring og/ eller som bøjningsskema. Endvidere har
programmet en liste over de uregelmæssige udsagnsord og en liste over alle de ord, som
programmet indeholder.
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