
Dictogloss	  
	  
Elementer:	  samarbejde,	  studieteknik,	  ordforråd	  
	  
	  
Forberedelse	  
Klassen	  har	  arbejdet	  med	  et	  givent	  tema,	  således	  at	  
forforståelsen	  og	  ordforrådet	  er	  på	  plads.	  	  

	  
Diktat	  
En	  kort	  tekst	  læses	  op	  for	  deltagerne	  to	  gange	  med	  
normal	  læsehastighed.	  Første	  gang	  lytter	  kursisterne	  
uden	  at	  tage	  notater.	  Under	  den	  anden	  oplæsning	  
noterer	  kursisterne	  ord	  og	  sætninger,	  som	  de	  mener	  kan	  
være	  brugbare	  til	  rekonstruktionen.	  

	  
Rekonstruktion	  
I	  små	  grupper	  rekonstruerer	  kursisterne	  teksten	  ved	  hjælp	  af	  noterne,	  de	  hver	  især	  har	  
taget.	  

	  
Analyse,	  diskussion	  og	  korrektion	  
Gruppernes	  tekster	  analyseres,	  kommenteres	  og	  rettes	  i	  plenum.	  	  

	  
	  

Eksempler	  på	  tekster:	  
	  

Brevet	  
Maria	  er	  på	  vej	  til	  arbejde.	  Hun	  har	  meget	  travlt.	  På	  vej	  til	  bussen	  skal	  hun	  sende	  et	  brev,	  
som	  hun	  har	  med	  sig.	  Hun	  går	  først	  hen	  til	  postkassen	  og	  går	  derefter	  videre	  til	  
busstoppestedet.	  Det	  er	  koldt,	  og	  Maria	  putter	  hænderne	  i	  lommen	  for	  at	  tage	  sine	  
handsker.	  Der	  er	  ingen	  handsker	  i	  lommen.	  Men	  der	  er	  et	  brev!	  

	  
Jonatan	  
For	  25	  år	  siden	  forsvandt	  en	  lille	  dreng	  fra	  sit	  hjem	  i	  Indien.	  Drengen	  var	  5	  år.	  Han	  legede	  på	  
togstationen	  i	  byen,	  hvor	  han	  boede.	  Drengen	  havde	  aldrig	  kørt	  med	  tog	  før	  og	  ville	  gerne	  
prøve	  det.	  Han	  klatrede	  op	  på	  en	  togvogn	  for	  at	  køre	  med	  et	  lille	  stykke.	  	  Men	  toget	  kom	  
hurtigt	  op	  i	  fart,	  og	  drengen	  kunne	  ikke	  hoppe	  af.	  Han	  kom	  til	  en	  stor	  by	  og	  kunne	  ikke	  finde	  
hjem	  igen,	  fordi	  han	  ikke	  kunne	  navnet	  på	  sin	  hjemby.	  	  
	  
Et	  usædvanligt	  fund	  
En	  ung	  hollænder,	  som	  hed	  Bol,	  fandt	  noget	  usædvanligt,	  da	  han	  var	  ude	  at	  fiske.	  Han	  havde	  
fanget	  en	  rekordstor	  torsk.	  Da	  Bol	  rensede	  fisken,	  opdagede	  han	  en	  hård	  genstand	  i	  fiskens	  
mave.	  Det	  var	  en	  mobiltelefon.	  Den	  unge	  hollænder	  gik	  til	  politiet	  og	  fortalte	  om	  sit	  fund,	  
men	  de	  troede	  ikke	  på	  ham.	  Så	  satte	  han	  en	  annonce	  i	  avisen,	  og	  en	  ung	  kvinde	  ringede.	  Hun	  
kunne	  beskrive	  præcist,	  hvordan	  mobiltelefonen	  så	  ud,	  og	  hun	  blev	  meget	  glad,	  fordi	  hun	  fik	  
sin	  mobiltelefon	  tilbage.	  


