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8. undervisningsgang 6. december 
Samtale I 
 
Gennemgang af opgaverne 
Brugen af ordene menneske, folk, person. Det er svært at komme med en helt 
præcis regel, men som tommelfingerregel vil jeg anbefale at I kun bruger 
menneske når I virkelig mener et fysisk menneske i forhold til for eksempel 
en kat eller en bil. Hvis I generelt taler om personer, er det bedre at bruge 
folk. Ordet menneske kan ikke erstatte det upersonlige pronemen man, som 
til gengæld bruges meget tit som subjekt for generelle sætninger. 
 På dansk kan man ikke bruge ordet business – kun for sjov. Man bruger i 
stedet forretnings- for eksempel forretningsmand, forretningsmøde etc. 
 
Gennemgang af eksamen 
Gennemgang af eksamenseksemplet. 
Hvis I har lyst, er I meget velkomne til at prøve at lave eksamen derhjem-
me og aflevere den til mig enten pr. mail eller i print. Så vil jeg meget gerne 
rette den. 
 
Samtale 
Hvordan indleder man en samtale på dansk? 

· ’Undskyld, må jeg ’spørge … 

· ’Hej, ’nej hvor ’hyggeligt! 

· ’Nå, hvad ’så? (unge) 

· Og ’I har det ’godt? (voksne) 

· Hvor’dan ’går det? (kun til gode venner, og kun hvis man har tid til at høre 
hele svaret) 

 
Hvordan afslutter man? 

· ’Nå, jeg må ’løbe … 

· ’Nå … 

· Jamen, skal vi ’sige ’det, så? 

· ’Godt, jeg må ’videre. 

· ’Nå, men ’tak for ’nu. 

· ’Nå, det var ’hyggeligt 

· ’Hyggeligt lige at ’mødes. 

· ’Nå, kan du ’have det ’godt. 
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· ’Nå, ’du må ’have det ’godt. 

· ’Nå, vi ’ses. 

Kropssprog er ikke ens i Danmark og Bulgarien. Jeg har lagt mærke til nog-
le forskelle. Det er måske ikke så mange, men de er ret store. Hvad har I 
lagt mærke til når I har været i Danmark? 
 
 

Øvelse 
Lyt til samtalen fra radioprogrammet Mads og monopolet fra d. 1. de-
cember. Hvad siger de? Hvilke udtryk bruger de som du ikke kendte i 
forvejen? 

 
 
Forberedelse til næste gang 
Send dit svar til mig senest onsdag d. 12. december om aftenen. Du kan 
vælge mellem to opgaver: 
 

A Gå ind på http://www.dr.dk/P3/monopolet/ og lyt til følgende sam-
tale fra Mads og monopolet: »30 kilo for meget«. Hvad snakker de 
om? Og hvad synes du pigen skal gøre? Kan kvinder lave om på 
mænd? Er det rigtigt at kvinder altid forsøger at lave om på deres 
mænd? 

B Lav den skriftlige eksamensopgave om »Spørgsmål og svar«. 
 
Hvis du har lyst, er du velkommen til at aflevere en lydfil hvor du indta-
ler dit svar i stedet for at skrive det ned. 


