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Om Materialet 

  En del af materialet er en omskrevet version af Sundhedsstyrelsens informations- 

  materiale til nydanskere. Noget af materialet er udarbejdet af lærere på VSK.  

  Målgruppen er kursister med et forholdsvis begrænset ordforråd. 

  Formålet med materialet er at give kursisterne faktuel viden og indsigt i det danske     

  sundhedsvæsen samt fokusere på hensigtsmæssig adfærd. 

Materialet lægger op til samtaler og holdningsdiskussioner, og  

til at der arbejdes med konkret sprog, viden og adfærd i forhold til  

det danske sundhedsvæsen. 

 

DU 1 / Mo2 og 3 

Opgave 1 Opgave 1 

Kursisterne snakker parvis om billederne. Læreren læser teksten til billederne højt  

2 gange. Kursisterne løser opgaven enkeltvis. Opgaven gennemgås fælles, fx ved at 

opgavens tomme felter tegnes på tavlen, og kursisterne på skift fortæller, hvilket  

nummer et felt har og fortæller om billedet. Nye ord skrives på tavlen. 

 

 
DU 1 / Mo2 og 3 

Opgave 2   

Kursisterne løser opgaven parvis. Opgaven gennemgås fælles. Der snakkes om 

enkelte billeder efter behov, kursisterne refererer til egne oplevelser.  

Adfærd diskuteres. 

 

DU 1 / Mo2 og 3 

Opgave 3 Opgave 3 

Kursisterne snakker først med en makker. Der arbejdes med et billede ad gangen. 

Billedet gennemgås i klassen. Ved gennemgang lægges vægt på, hvorfor et svar 

er rigtigt, og et andet er forkert. 

 

DU 1 / Mo2 og 3 

Opgave 4  

Kursisterne øver sig parvis på mundtlige sætninger med de præsenterede ord. 

Opgaven gennemgås ved, at læreren udvælger enkelte kursister, der siger deres 

sætninger højt. 

Opgave 4  

 

Forslag til brug af materialet 

Materialet er opdelt på følgende måde: Opgaver til DU1 Mo 2/3. 

De resterende opgaver kan bruges af de øvrige kursister, der er med i 

undersøgelsen. 

En del opgaver er derfor gradueret. Ekstraopgaver bagerst. 
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DU 2 og 3 og DU 1, mo 4 – 6 

Cases: 

Læs og gennemgå teksten for evt. nye ord. 

  Opgave 1  

  Kursisterne løser opgaven parvis. Vær opmærksom på, at enkelte udsagn kan have 2  

  rigtige svar. Ved gennemgang af opgaven lægges vægt på, at læreren kommer ind  

  på, hvorfor et svar er rigtigt, og et andet svar er forkert. 

  Opgave 2  

  Kursisterne arbejder parvis eller i grupper. Kursisterne diskuterer de enkelte udsagn  

  og begrunder deres svar. Ved gennemgang af opgaven diskuteres både rigtige og  

  forkerte svar med fokus, hvorfor det forholder sig sådan. 

  Opgave 3  

  Kursisterne løser opgaven parvis, evt. med brug af ordbog. 

  Der produceres mundtlige sætninger i klassen med nye ord. 

DU 3 opgaver. 

  Opgave 4 Der er ingen prioriteret rækkefølge af opgaverne. Læreren kan 

bruge alle eller enkelte opgaver. 

  Opgave 5 ” Vigtige ord”. Kursisterne løser opgaven parvis. Nye ord skrives  

på tavlen til sidst, og kursisterne laver mundtlige sætninger  

og / eller dialogøvelser med dem. Også DU 1 og 2 

 

Opgave 4  

Ekstra / Supplerende materiale 

Opgave 1 og 2 / Venteværelset / skadestuen 

Kursisterne løser opgaven parvis eller i grupper. Læreren lader kursisterne både 

argumentere for rigtige og forkerte svar, da det er en adfærdsregulerende 

opgave. Der skal gås i dybden især med kursisternes forkerte svar, og læreren skal 

bringe faktuel viden ind i diskussionen, fx at man ikke kan møde på skadestuen med 

skader, der er mere end 24 timer gamle. 

  Opgave 3 / Streg den forkerte sætning ud.  

  Kursisterne løser opgaven enkeltvis. Sammenligner derefter med sidemanden.  

  Ved fælles gennemgang af opgaven lægger læreren vægt på det indholdsmæssige –  

  på at forklare, hvorfor det netop er den sætning, der er forkert adfærd. 

  Opgave 4+5 / Cloze.  

  Kursisterne løser opgaverne enkeltvis. Sammenligner derefter med sidemanden.  

  Fælles gennemgang. Derefter diskuteres de 2 afsnit i opgaven i klassen,  

  fx hvorfor Peter ikke skal tage medicin – eller hvorfor lægen ville vide, om barnet  

  Maya legede eller så TV. 
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  Opgave 6 / DU 3 opgavesæt / Alle 3 opgaver er kultursammenlignende. 

  Kursisterne arbejder parvis eller i grupper med opgaverne.  

  Læreren iagttager svarene, som kan variere fra klasse til klasse.  

  Læreren forklarer om den mest hensigtsmæssige adfærd i Danmark, 

  samtidig med at hun godtager, at kursisterne har andre opfattelser af, hvad der er  

  det rigtigste svar. Der tales evt. om et pluralistisk sundhedssystem, 

  hvor patienter gør brug af medicin fra forskellige sundhedsvæsner. 

 

 

Rigtigt eller forkert opgaverne til 

Den praktiserende læge 

Feber 

Ondt i ryggen 

  Kursisterne løser opgaven enkeltvis og sammenligner og diskuterer derefter deres  

  svar med en anden / andre. Ved gennemgang af opgaven lægges vægt på, at læreren  

  kommer ind på, hvorfor et svar er rigtigt, og et andet svar er forkert. 

  Svararket kan evt. udleveres og læses af kursisterne alene eller sammen med læreren. 

  Enig eller uenig opgaven 

  Samme fremgangsmåde som ovenfor, bortset fra at der ikke findes noget decideret  

  svarark.  
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Lytteopgave / Lyt og skriv det rigtige nummer / Svarark    DU 1 / Mo 2 og 3 

 

Nr. 1 er et eksempel 

 

Nr. 1      Hasan er på hospitalet. Han skal hjem i dag.  

              Han siger farvel til lægen. 

 

Nr. 2     Jakob er hos tandlægen. Han har ondt i en tand.  

 

Nr. 3     Nadia er 5 år. Hun hoster meget. Lægen lytter til hendes lunger. 

 

Nr. 4    Maria er gravid. Hun er til skanning på hospitalet. 

 

Nr. 5     Lene har problemer med øjnene. Hun går til øjenlægen.  

             Hun skal måske have briller. 

 

Nr. 6     Den lille dreng er en time gammel.  

             Lægen undersøger, om han er rask. 

 

Nr. 7     Lægen kigger på den lille piges øre. Hun sidder hos sin mor. 

 

Nr. 8     Peter er lidt for tyk. Lægen siger, han skal have motion. 
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Janus er sløj / Opgave 1 / Synes du, det er rigtigt eller forkert? Sæt x 

Tal med de andre om svarene / Svarark til s. 10 

             Rigtigt      Forkert 

1. Olga og Zigmont skal prøve at få Janus til at drikke meget.                       

2. Janus hoster, så det er vigtigt, han får en varm trøje på nu  

    og en varm dyne på, når han skal sove.                        

3. Hvis Janus bliver omtåget eller sløv, skal de ringe til vagtlægen.               

4. Normal temperatur er ca. 36,5 – 37,5 grader.                        

5. De skal ringe til vagtlægen, hvis Janus ikke kan sidde op  

    eller bøje hovedet fremover.                         

6. Man har feber, når man har mere end 37,5 grader.                       

7. Man skal altid ringe til lægen, hvis man har feber (også voksne).              

8. Det er vigtigt, at Janus ikke har spist så meget, som han plejer.               

9. De beslutter at give Janus flydende Panodil 3 gange i døgnet.                  

 

   

 

 

 

 

Svarark / Rettenøgle 

Alis hjerte / Opgave 1 / Synes du, det er rigtigt eller forkert? Sæt x 

Tal med de andre om svarene / Svarark til s. 15. 

 

 Rigtigt Forkert 

1. Ali skal skynde sig ind i butikken ved siden af,  

   så han ikke er alene.    

2. Ali skal slappe af, så det er fint, hvis han ryger en cigaret.    

3. Alis familielæge har åbent, og Ali skal ringe til sin læge hurtigt.   

4. Ali har måske en blodprop i hjertet,  

   så han skal ringe 112 efter en ambulance.   

5. Hvis Ali går på apoteket, kan han få noget medicin, 

   så det ikke gør ondt.   

6. Ali skal sige til Gud, at Gud skal hjælpe ham.   

7. Ali har det fint igen, så han skal ikke gøre noget.  
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Svarark / Rettenøgle 

Kim er ked af det / Opgave 1 / Synes du, det er rigtigt eller forkert? Sæt x 

Tal med de andre om svarene 

 

 Rigtigt Forkert 

1. Kim skal spise flere grøntsager.    

2. Kim skal ringe til sin egen læge og bestille en tid.    

3. Kim skal bede til Gud meget mere.   

4. Kim må ikke drikke så meget kaffe hver dag.   

5. Kim skal gå på apoteket og købe sovepiller.   

6. Kim skal se mere fjernsyn og slappe af.   

7. Kim skal snakke med sine gamle venner igen.   

8. Kim skal begynde at lave motion.  

   

 

 

   

 

 

 

 

Svarark til ”i venteværelset hos lægen” s.24 

 
 

Anna sendes hjem igen, fordi hun kun har haft ondt i halsen i en dag. 

Olga sendes hjem, fordi hun først fik ondt i nakken i går. 

 

 

Svarark til ”i venteværelset på skadestuen” s.25 

 
 

Nazir sendes hjem, fordi der er gået mere end 24 timer, siden hun faldt. 

Pjotr sendes hjem. Han skal henvende sig til egen læge, fordi hans 

problem godt kan vente. 
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Svarark / Rettenøgle 

Det er onsdag eftermiddag, og Aziz kommer hjem fra arbejde. Han arbejder på en 

tankstation. Han går langsomt op ad trappen, for han har ondt i ryggen i dag.  

Det gør ondt hver gang, han løfter benene. Aziz løfter sin søn på 5 år op og bærer 

ham ind i stuen. Aziz er ked af det og vil gerne ligge i sofaen. 

 

Tirsdag morgen ringer Aziz til sin egen læge. Lægen siger, at Aziz skal tage noget is  

i fryseren og lægge det på ryggen. Lægen siger også, at Aziz skal lægge sig på en 

god måde på sin sofa. Han skal også spise smertestillende medicin. Aziz har 

smertestillende medicin i sit medicinskab på badeværelset. 

 

Lægen fortæller Aziz, at han ikke skal lave motion, fordi det gør ondt. Lægen 

fortæller også Aziz, at han skal lave noget speciel gymnastik, for det er vigtigt, 

at hans muskler arbejder hver dag. Aziz lægger sig på gulvet og laver lidt gymnastik. 

Det gør lidt ondt, men det er i orden. 

 

Næste uge er Aziz på arbejde igen. Der er mange kunder på tankstationen.  

En ung mand køber en kasse øl. Den koster 188 kr. Manden synes, at det er billigt, 

 og han betaler med Dankort.  Aziz ved, at han ikke må bære tunge ting.  

Aziz hjælper manden med at bære kassen med øl ud til bilen. 

 

Aziz køber en varmepude. Den køber han i Matas, og den er ikke så dyr. Det gør ikke 

så ondt i ryggen, når Aziz ligger på varmepuden. Varmepuden er en god ting, for 

hans kone kan også bruge den. Aziz vil bruge is på sin ryg, for det hjælper altid.  
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Cloze     DU 1 / Mo 4 -6 

     DU 2 / Mo 2 

Læs teksten og sæt 6 ord ind fra kassen. Der er 2 ord, du ikke skal bruge 

      

       

Feber 

Peter hoster og har ondt i halsen. Han har 39 grader i feber. 

Han var rask i går, og han havde kun 37,5 grader, da han tog sin temperatur. 

Om morgenen  Peter ringer til sin egen læge. Lægen siger, at han ikke skal tage 

medicin, men han skal vente på, feberen går væk. 

 

I sidste uge var Peters datter syg. Hun hedder Maja. Hun havde faktisk meget feber. 

Peter ringede til sin egen læge og  fortalte det. Lægen sagde til Peter, 

 at Maja ikke skulle komme op til lægen, hvis hun legede, eller hvis hun så TV.  

Når børn har feber, så er de ikke altid  meget syge. 

 

om morgenen     han     i morgen     hun     og     ikke     meget     lidt 
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Cloze     DU 2 / Mo 3  

Læs teksten og sæt 6 ord ind fra kassen. Der er 2 ord, du ikke skal bruge 

      

       

Feber 

Peter hoster og har ondt i halsen. Han har 39 grader i feber. 

Han var rask i går, og han havde kun 37,5 grader, da han tog sin temperatur  

om morgenen.  Peter ringer til sin egen læge. Lægen siger, at han ikke skal tage 

medicin, men han skal vente på, feberen går væk. 

 

I sidste uge var Peters datter syg. Hun hedder Maja. Hun havde faktisk meget høj 

feber. Peter ringede til sin egen læge og fortalte det. Lægen sagde til Peter, at Maja 

ikke skulle komme op til lægen, hvis hun legede, eller hvis hun så TV. Når børn har 

feber, så er de ikke altid meget syge. 

 

om aftenen     meget     høj     feber     ikke     altid     ikke     om morgenen 
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Løsning på ’Er det rigtigt eller forkert?’ / Den praktiserende læge 

 

1. Rigtigt   Sundhedskortet er en slags identitetskort, som man skal vise   

                  hver gang, man skal til læge, på skadestue og hospital.  

 
2. Rigtigt   Alle undersøgelser og behandlinger hos lægen er gratis. 

 
3. Forkert   Alle, der arbejder i sundhedsvæsenet, har tavshedspligt.  

                  De må ikke fortælle om dig og din sygdom til andre – heller ikke til din          

                  mand / kone, børn eller andre i familien. Du skal sige ja til, at lægen        

                  eller andre må give oplysningerne til andre.  

 
4. Rigtigt  Sundhedspersonalet skal kunne forstå, hvad du siger, og du skal kunne  

                 forstå, hvad de siger. Personalet kan tilkalde en tolk, hvis du ikke taler   

                 eller forstår dansk. Det er gratis at få en tolk. 

 

 
5. Forkert   Det er ikke godt at bruge familie som tolke. Familiemedlemmer vil ofte      

                  være lidt bekymrede og nervøse og kan derfor ikke oversætte neutralt.  

                  De fleste kender ikke de medicinske udtryk og kan ikke oversætte    

                  præcist, hvad lægen siger. 

 

 
6. Rigtigt   Lægen kan hjælpe dig, så du ikke bliver syg, fordi du er for tyk,  

                   ryger eller får for lidt motion. 

 

 7. Forkert   Din egen læge er specialist i at behandle de mest almindelige  

                   sygdomme og kan normalt finde ud af, hvad du fejler og behandle dig.  

                   Men nogle gange skal du til speciallæge eller på hospitalet.  

                   Lægen skriver en henvisning til dig, hvis du skal til en speciallæge eller  

                   på hospitalet 

                   . 

                    

 

 

8. Rigtigt   De fleste læger har åbent mellem kl. 8 og kl. 16 og har også åbent  

                  en aften om ugen. Du kan normalt ringe mellem kl. 8 og kl. 9 og tale   

                  med lægen. 

 

 
9. Forkert   Du skal altid bestille tid, før du går til lægen. 

 

                   . 

                    

 

 

 

 

10. Rigtigt   Det er vigtigt at ringe afbud, hvis du ikke kan komme til den aftalte tid. 

 

 11. Rigtigt   Du skifter normalt læge, når du flytter. Det er gratis. 

                   . 

                    

 

 

 

 

12. Forkert   Du kan godt skifte læge, selvom du ikke flytter. Det koster 150 kr.  

                     Du kan få en liste over læger på Folkeregisteret / kommunen.  

                     Du vælger selv, hvilken læge du vil have. 
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Løsning på ’Er det rigtigt eller forkert?’ / Feber R F 

 

1. Den normale temperatur er ca. 36,5 – 37,5 grader.   

2. Man skal altid tage medicin, når man har feber.   

3. Børn er altid meget syge, når de har høj feber.   

4. Det er vigtigt at drikke meget, når man har feber.   

5. Smertestillende medicin kan hjælpe lidt, når man har feber.    

6. Børn skal have meget tøj på, når de har feber.   

7. Børn med feber skal ikke have det for varmt, når de skal sove.    

8. Børn med feber må ikke drikke meget.   

9. Man skal altid kontakte sin egen læge, når man har feber.   

10. Man skal kontakte sin egen læge, hvis man har haft feber  

      i 3 – 4 dage, og man ikke ved, hvorfor man har feber.   

11. Man skal kontakte lægen med det samme, hvis den syge  

      er omtåget eller sløv, også selvom feberen ikke er høj.   

12. Man skal kontakte lægen med det samme, 

      hvis børn har feberkramper.    
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Løsning på ’Er det rigtigt eller forkert?’ / Ondt i ryggen R   F 

 

1. Man kan have ondt i ryggen, fordi ryggen er slidt.   

2. Man kan ikke få ondt i ryggen, fordi man sidder meget.   

3. Man skal kontakte sin læge, hvis smerterne er kommet pludseligt.   

4. Hvis man pludselig får ondt i ryggen, 

   skal man lægge sig ned og hvile sig.    

5. Man må aldrig bruge en varmepude, når man har ondt i ryggen.    

6. Smertestillende medicin kan ikke hjælpe på smerter i ryggen.   

7. Det er vigtigt, at musklerne i ryggen og maven er stærke.   

8. Motion gør musklerne stærke.   

9. Man skal ikke dyrke motion, når man har ondt i ryggen.   

10. Man kan få et specielt program til træning af ryggen.   

11. Det er vigtigt at løfte rigtigt.   

12. Når man løfter, skal man bøje ryggen.   


