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Dansk fra basis til D. Niveau G
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761649935
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Anne Damholt
Bøndergaard, Annamette Kjærsgaard Andersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Udgivelsen er en iBog ® skrevet og tilrettelagt specielt til kursister
med indhold i alle niveauer i dansk.
15 videoklip | 30 lydfiler | 50 aktiviteter | 75 interaktive opgaver |
120 primærtekster | 150 illustrationer | 580 ordforklaringer | eBog

Dansk fra basis til D. Niveau G består af et kapitel med faglige
aktiviteter specielt henvendt til kursister på niveau G, en
materialebase med mange former for materialer, en teoribase med
danskfagligt stof samt ordforklaringer.
Aktiviteter og opgaver tilgodeser alle de faglige mål efter reformen
og dertil faglig læsning, brug af it og løbende evaluering med nye,
motiverende metoder. Med dette materiale er du sikker på, at dine
kursister kommer godt rundt om alle mål og tilhørende kernestof.
De fem niveaukapitler og baser kan også købes samlet: Dansk fra
basis til D.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Engelsk grundgrammatik. Questions and
Answers
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761622587
Forfatter(e) Helle Brieghel, Dorthe Chalotte Hagelskjær
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En udgivelse der besvarer alle dine basisspørgsmål om engelsk
grammatik
425 interaktive opgaver | 40 lydfiler | 85 tabeller | 9 skabeloner | 45
øvelser | 40 illustrationer | 180 gloser | 170 sider | eBog

Engelsk grundgrammatik – Questions and Answers er opbygget som
spørgsmål og svar, baseret på de konkrete spørgsmål, eleverne
stiller i engelsk grammatik.
Ved at formulere grammatikken som svar på spørgsmål, som
eleverne typisk selv stiller i deres arbejde med grammatikken,
forsøger Questions & Answers at imødekomme elevernes egen
undren overfor engelsk grammatik i stedet for at opstille et regelsæt,
der skal læres for sin egen skyld.
Hvert kapitel indeholder en række opgaver.
Grundgrammatikken er første del af Questions and Answersserien,
som bygger på en differentieret tilgang og bliver udbygget med en
parallel udgivelse på højere niveau.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Dansk fra basis til D. Niveau E
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761649959
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Anne Damholt
Bøndergaard, Annamette Kjærsgaard Andersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Udgivelsen er en iBog ® skrevet og tilrettelagt specielt til kursister
med indhold i alle niveauer i dansk.
15 videoklip | 30 lydfiler | 50 aktiviteter | 75 interaktive opgaver |
120 primærtekster | 150 illustrationer | 580 ordforklaringer | eBog

Dansk fra basis til D. Niveau E består af et kapitel med faglige
aktiviteter specielt henvendt til kursister på niveau E, en
materialebase med mange former for materialer, en teoribase med
danskfagligt stof samt ordforklaringer.
Aktiviteter og opgaver tilgodeser alle de faglige mål efter reformen
og dertil faglig læsning, brug af it og løbende evaluering med nye,
motiverende metoder. Med dette materiale er du sikker på, at dine
kursister kommer godt rundt om alle mål og tilhørende kernestof.
De fem niveaukapitler og baser kan også købes samlet: Dansk fra
basis til D.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Dansk fra basis til D
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761643650
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Anne Damholt
Bøndergaard, Annamette Kjærsgaard Andersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Udgivelsen er en iBog ® skrevet og tilrettelagt specielt til kursister
med indhold i alle niveauer i dansk.
15 videoklip | 30 lydfiler | 265 aktiviteter | 75 interaktive opgaver |
120 primærtekster | 150 illustrationer | 580 ordforklaringer | ca. 900
sider | eBog

Dansk fra basis til D er en iBog® tilrettelagt og skrevet specielt til
avu-kursister. Udgivelsen kan også anvendes på KUU.
Der er indhold til alle niveauer i dansk på avu, og det hele er med:
sprog og kommunikation
litteratur
medier.
Udgivelsens aktiviteter og opgaver tilgodeser alle de faglige mål
efter reformen og dertil faglig læsning, brug af it og løbende
evaluering. Med dette materiale er du sikker på, at dine kursister
kommer godt rundt om alle mål og tilhørende kernestof – på alle
niveauer.
Niveaukapitlerne kan også købes enkeltvis.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Dansk fra basis til D. Niveau D
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761649966
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Anne Damholt
Bøndergaard, Annamette Kjærsgaard Andersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Udgivelsen er en iBog ® skrevet og tilrettelagt specielt til kursister
med indhold i alle niveauer i dansk.
15 videoklip | 30 lydfiler | 45 aktiviteter | 75 interaktive opgaver |
120 primærtekster | 150 illustrationer | 580 ordforklaringer | eBog

Dansk fra basis til D. Niveau D består af et kapitel med faglige
aktiviteter specielt henvendt til kursister på niveau F, en
materialebase med mange former for materialer, en teoribase med
danskfagligt stof samt ordforklaringer.
Aktiviteter og opgaver tilgodeser alle de faglige mål efter reformen
og dertil faglig læsning, brug af it og løbende evaluering med nye,
motiverende metoder. Med dette materiale er du sikker på, at dine
kursister kommer godt rundt om alle mål og tilhørende kernestof.
De fem niveaukapitler og baser kan også købes samlet: Dansk fra
basis til D.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Dansk fra basis til D. Niveau F
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761649942
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Anne Damholt
Bøndergaard, Annamette Kjærsgaard Andersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Udgivelsen er en iBog ® skrevet og tilrettelagt specielt til kursister
med indhold i alle niveauer i dansk.
15 videoklip | 30 lydfiler | 60 aktiviteter | 75 interaktive opgaver |
120 primærtekster | 150 illustrationer | 580 ordforklaringer | eBog

Dansk fra basis til D. Niveau F består af et kapitel med faglige
aktiviteter specielt henvendt til kursister på niveau F, en
materialebase med mange former for materialer, en teoribase med
danskfagligt stof samt ordforklaringer.
Aktiviteter og opgaver tilgodeser alle de faglige mål efter reformen
og dertil faglig læsning, brug af it og løbende evaluering med nye,
motiverende metoder. Med dette materiale er du sikker på, at dine
kursister kommer godt rundt om alle mål og tilhørende kernestof.
De fem niveaukapitler og baser kan også købes samlet: Dansk fra
basis til D.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Dansk fra basis til D. Basisniveau
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761649928
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Anne Damholt
Bøndergaard, Annamette Kjærsgaard Andersen, Lene Trolle Schütter
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Udgivelsen er en iBog ® skrevet og tilrettelagt specielt til kursister
med indhold i alle niveauer i dansk.
15 videoklip | 30 lydfiler | 60 aktiviteter | 75 interaktive opgaver |
120 primærtekster | 150 illustrationer | 580 ordforklaringer | eBog

Dansk fra basis til D. Basisniveau består af et kapitel med faglige
aktiviteter specielt henvendt til kursister på basisniveau, en
materialebase med mange former for materialer, en teoribase med
danskfagligt stof samt ordforklaringer.
Aktiviteter og opgaver tilgodeser alle de faglige mål efter reformen
og dertil faglig læsning, brug af it og løbende evaluering med nye,
motiverende metoder. Med dette materiale er du sikker på, at dine
kursister kommer godt rundt om alle mål og tilhørende kernestof.
De fem niveaukapitler og baser kan også købes samlet: Dansk fra
basis til D.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Skriveøvelser til dansk
1. udgave, 2014
ISBN 13 9788761666376
Forfatter(e) Lene Trolle Schütter, Anette Nielsen
Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime

Hurtigt overblik
Udgivelsen indeholder skriveøvelser, der træner de grundlæggende
delelementer i skriftlig fremstilling.
10 øvelser | 12 primærtekster | 20 illustrationer | 12 lydklip | 8
videoklip | ca. 80 sider | eBog

Udgivelsen indeholder skriveøvelser, der træner de grundlæggende
delelementer i skriftlig fremstilling.
I bogens ti skriveøvelser får eleverne og kursisterne mulighed for at
træne grundlæggende elementer inden for skriftligt arbejde i dansk –
elementer, der bør mestres, før man kaster sig ud i større opgaver.
Der er fokus på:

Præsentation af en tekst
resumé
redegørelse
brug af citater
overskrift
afsnitsinddeling
overgange mellem afsnit
indledning og afslutning.
Udgivelsen består af tre hoveddele:

Øvelser
Teori
Tekster
I bogens teoriafsnit er der en enkel gennemgang af de
grundlæggende elementer, der arbejdes med i øvelserne. Her kan
eleven og kursisten læse om elementerne og se konkrete eksempler
på, hvordan man gør i praksis. Til hvert fagbegreb er et screencast,
der på enkel vis forklarer begrebet.
De tekster, der anvendes til øvelserne, er indlæst på lydfiler.
Øvelsernes længde er overkommelig, og derfor er det også
hensigten, at kursisterne omskriver deres egne tekster indtil de

enkelte elementer er på plads.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Talking Grammar
1. udgave, 2015
ISBN 13 9788761668233
Forfatter(e) Lisbeth Jacobsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Talking Grammar iBog® præsenterer engelsk grammatik på en enkel
og funktionel måde.
10 grammatiske oversigter | 51 quizzer med i alt 175 interaktive
opgaver | 10 ordlister med i alt 1700 ord | 35 ordforklaringer | 84
billeder tilvisuel formidling | 25 forklarende videoer | 22 henvisninger
til yderligere oplysninger.

Talking Grammar iBog® præsenterer engelsk grammatik på en enkel
og funktionel måde.
Talking Grammar gennemgår ordklasser, ordstilling, kommatering og
staveregler. Reglerne kan efterprøves og trænes grundigt igennem i
de mange niveaudelte, interaktive opgaver. En del af de
grammatiske regler præsenteres desuden i flere korte, pædagogiske
videoer, som brugerne kan se og høre så ofte, de har behov for.
Præsentationerne tager udgangspunkt i oversigtsplancher med
farveopdelte ordklasser og illustrerede eksempler.
IBogsmediet gør det nemt for læreren at variere, differentiere og evt.
flippe undervisningen, fordi eleverne kan arbejde med netop de
grammatiske problemer, som de har mest brug for, såvel individuelt
som sammen med andre. Dette kan de gøre uanset hvornår, hvor og
hvor tit, de har brug for det – altså teaching just in time. Det er
muligt, fordi de ud over de allerede nævnte tavlecasts bliver
stilladseret og støttet på forskellig vis via fx:
feedback ved interaktive opgaver
overskuelige illustrationer
masser af tavlecasts.

Udgivelsen henvender sig til niveauerne G, F, E og D på avu,
udskolingen i folkeskolen og EUD/EUX.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Læs mere - skriv mere
1. udgave, 2015
ISBN 13 9788761670021
Forfatter(e) Karen Lisbeth Jørgensen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
90 interaktive opgaver | 115 opgaver | 10 videoklip | 25
primærtekster | 25 illustrationer | ca. 160 sider

En opgavebaseret udgivelse der forstærker læse- og skriveevnen for
unge og voksne.
Opgaverne er opdelt i sæt, der tilgodeser læsetræning, læsning og
søgning efter informationer. Kursisterne bliver vænnet til og trænet i
at argumentere og udtrykke sig på skrift i forskellige genrer. Sættene
er tænkt som ét element i en kursusgang, og de er delvist
selvinstruerende. Der vil være 25-30 sæt, så der er materiale til et
kursusforløb. Desuden er der opgaver i basisgrammatik.
Kapitlerne veksler mellem tekstlæsning, forståelsesopgaver,
kommenteringsopgaver, interaktive øvelser, grammatiske oversigter
og skriveøvelser. Desuden lægger udgivelsen op til, at kursisterne
reflekterer over deres læreproces.
Opgavesættene er bygget op om meget forskellige temaer for at
tilgodese forskellige interesser i den mangfoldige kursistgruppe, fx:
Barndomserindringer
Rygning
Ordblindhed
Identitet
Madspild
Indvandrerkvinder
Kærlighed
ADHD
Reality-tv
Grundloven.
Sværhedsgraden er langsomt fremadskridende, så der vil være
udfordringer til alle kursister.
Samlet set er det hensigten at give kursisterne mulighed for at læse
mere og skrive mere og inspirere dem til at fortsætte, når de ikke
længere modtager undervisning.
Materialet henvender sig til kursister i ordblinde og fvuundervisningen, men er også velegnet til sprogskoler og andre
undervisningssteder, hvor man arbejder med at forstærke læse- og
skriveevnen for unge og voksne.
Kursisten har mulighed for at få teksten læst op vha. materialets

indbyggede talesyntese.
Kursisten har mulighed for at benytte to forenklede NemLæsvisninger. Med NemLæs træder teksten tydeligere frem, fordi der
bl.a. er valgt en større skrifttype og en øget afstand mellem ordene.
NemLæs er udviklet i samarbejde med erfarne læsevejledere.
Indholdet i Læs mere – skriv mere er responsivt og tilpasser sig den
enhed og skærmstørrelse kursisten anvender. Det sikrer en god
brugeroplevelse – både på computer, tablet og smartphone

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Kom i mål med skrivning - FED
1. udgave, 2017
ISBN 13 9788761686893
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Lene Trolle Schütter
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Opgavebaseret grundbog til træning af de eksamensrelevante genrer
på avu-dansk. 39 opgaver │16 originale tekster │28 illustrationer
│130 sider

Udgivelsen indeholder klare og stilladserende skriveøvelser, der gør
kursisterne parate til eksamen i skriftlig fremstilling på D-niveau,
men man kan med fordel allerede starte arbejdet med alle bogens
genrer på F- og E-niveau.
Udgivelsen består af to hoveddele:
Opgaver og teoristof
Tekstsamling, der danner udgangspunkt for opgaver i bogens
første del.
I bogens første del er der i separate kapitler sat fokus på fire
forskellige genrer:
Kommentar
Klumme
Anmeldelse
Informerende artikel.
Kursisten møder alle fire mest gængse genrer til eksamen i skriftlig
fremstilling på D-niveau, og formålet med bogens opgaver er at give
redskaber til at kunne skrive inden for alle fire genrer, men
redskaberne kan også anvendes i andre genrer.
Et separat kapitel giver forslag til, hvordan kursisten kan arbejde
med det teksthæfte, der udleveres 24 timer før prøven i skriftlig
fremstilling.
Sidst i hvert kapitel finder man en skrivemodel for kapitlets genre.
Modellen viser, i hvilken rækkefølge de enkelte elementer skal på
banen, når der skrives i genren. Fx viser skrivemodellen for
anmeldelse, hvornår resuméet skal sættes ind i en anmeldelse.
Skrivemodellen hjælper kursisten med at få opgaven bygget rigtigt
op, og den er samtidig en huskeliste, så kursisten får alle de vigtige
elementer med.
I hvert kapitel finder man desuden en eksemplarisk
opgavebesvarelse. At opgavebesvarelsen er eksemplarisk betyder, at
den lever op til alle de krav, der stilles til en god besvarelse på Dniveau. Ved at læse eksemplariske opgavebesvarelser kan kursisten
få idéer til, hvordan vedkommende selv kan udarbejde sine
besvarelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Styr på sproget - grammatiske øvelser
1. udgave, 2016
ISBN 13 9788761683687
Forfatter(e) Line Vikkelsø Frederiksen, Claus Petersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En øvelsesbaseret grammatikudgivelse, der tager udgangspunkt i de
mest typiske grammatiske fejl.
Intro om ordklasser og sætningsanalyse | 10 letanvendelige
grammatikker | 125 interaktive øvelser | ca. 140 sider

Hvert af de ti kapitler i Styr på sproget fokuserer på én fejltype:
nutids-r
sammensatte navneord
hans/sin
synes/syntes
ligge/lægge
nogen/nogle
får/for
ene/-ende
ejefald
komma.
Efter en kort og let-anvendelig grammatisk indføring følger en lang
række forskelligartede øvelser, der gør udgivelsen ideel til
differentieret undervisning: Hver elev/kursist kan arbejde med netop
den grammatiske fejltype, der volder ham/hende de største
problemer, ligesom øvelsernes stigende sværhedsgrad tillader
eleverne/kursisterne at arbejde i forskellig tempi.
Styr på sproget kan anvendes på stort set alle uddannelsestrin og institutioner – i udskolingen, på ungdomsuddannelserne og i
voksenundervisningen samt andre sammenhænge, hvor der læres og
skrives dansk.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Alverdens dansk - dansk som andetsprog.
G-niveau
1. udgave, 2016
ISBN 13 9788761685346
Forfatter(e) Hanne Milling, Anne Weile
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Interaktiv grundbog til dansk som andetsprog på avu, niveau G. 5
videoklip │2 lydklip │25 interaktive opgaver │390 ordforklaringer
│215 sider

Gennem aktiverende skrive- og læseøvelser træner kursisterne den
grundlæggende tekstlæsning og kommunikation i dagligdagen.
Udgangspunktet for tekstarbejdet er autentiske tekster.
Tekstforståelsen sikres med før-, under- og efterlæsningsopgaver
samt klare illustrative modeller. Den sproglige sikkerhed styrkes
gennem instruktive grammatiske øvelser.
Desuden giver Alverdens dansk G, en sociokulturel introduktion til
normer, værdier og livsformer i Danmark.
Der er fokus på temaer som
kærlighed
ensomhed
forskellighed
retfærdighed
sundhed
tryghed
Alverdens dansk G har som sin forløber Alverdens dansk Basis, en
meget ensartet og genkendelig struktur, hvor hvert kapitel er bygget
op om et tema, der tilgodeser alle aldersgruppers og begge køns
interesser.
Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanen for dansk
som andetsprog på avu, niveau G.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Kom i mål med skrivning - Basis og G
1. udgave, 2017
ISBN 13 9788761684288
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Lene Trolle Schütter
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En opgavebaseret iBog® til træning af de grundlæggende
skrivehandlinger. 44 opgaver │5 interaktive opgaver │18 originale
tekster │45 illustrationer │175 sider

Udgivelsen indeholder tydelige og stilladserende skriveøvelser, der
gør kursisterne parate til eksamen i skriftlig fremstilling på G-niveau.
Denne iBog® er opgavebaseret, så kursisterne træner de
grundlæggende skrivehandlinger, nemlig beskrive, fortælle og
argumentere. Hermed får kursisterne grundkompetencer til at skrive
i genrer som portræt, blog, indlæg, ansøgning og indstilling.
Udgivelsen er bygget op af to forskellige hoveddele - i den ene del
finder man opgaver og teoristof, og i den anden del finder man de
tekster samlet, der danner udgangspunkt for opgaver m.m. i iBogens
første del.
I hvert kapitel præsenteres kursisten først for kapitlets genre, og i
kapitlets opgaver arbejder kursisten herefter med de elementer, som
skal bruges, når der skrives i den pågældende genre. Hvert kapitel
indeholder også tjek-din-viden-øvelser, så kursisten kan få en
fornemmelse af, hvor godt vedkommende er i mål med de faglige
begreber.
Sidst i hvert kapitel finder man en skrivemodel for kapitlets genre.
Modellen viser, i hvilken rækkefølge de enkelte elementer skal på
banen, når der skrives i genren.
I hvert kapitel finder man desuden en eksemplarisk
opgavebesvarelse. At opgavebesvarelsen er eksemplarisk betyder, at
den lever op til alle de krav, der stilles til en god besvarelse på Gniveau. Ved at læse eksemplariske opgavebesvarelser kan kursisten
få idéer til, hvordan vedkommende selv kan udarbejde sine
besvarelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Matematik 123 - Matematikhjælp til unge
1. udgave, 2017
ISBN 13 9788761671837
Forfatter(e) Louise Pold Kruse, Signe Stougaard
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
20 screencast med uddybende vejledning │ 20 interaktive opgaver │
35 øvelsesark (pdf) til download
Til elever med specifikke matematikvanskeligheder.

Matematik 123 hjælper elever med specifikke
matematikvanskeligheder.
Udgivelsen omfatter gennemprøvede øvelser, lege og opgaver, som
berører eksempelvis grundlæggende talforståelse, de fire regnearter,
ligninger og meget andet.
En del af øvelserne er interaktive, og de kan både indgå i den daglige
undervisning og i elevernes selvstændige arbejde i timen eller
derhjemme.
Udgivelsen omfatter samtidig en udførlig lærerdel, der beskriver,
hvordan man kan arbejde med elever med specifikke
matematikvanskeligheder. Denne del hjælper fx matematikvejledere
til at udfærdige SPS-ansøgninger, lægge elevplaner og få inspiration
til, hvordan eleverne selv arbejder videre med øvelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Alverdens dansk - dansk som andetsprog.
F-niveau
1. udgave, 2017
ISBN 13 9788761685353
Forfatter(e) Hanne Milling, Anne Weile
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Interaktiv grundbog til dansk som andetsprog på avu, niveau F. 1
videoklip | 8 interaktive opgaver | 150 ordforklaringer | ca. 75
opgaver | ca. 125 sider

Gennem aktiverende skrive- og læseøvelser træner kursisterne
tekstlæsning og kommunikation i dagligdagen. Udgangspunktet for
tekstarbejdet er autentiske tekster med stor genremæssig spredning,
fx
Novelle
Digt
Hjemmeside
Anmeldelse
Læserbrev
Blogindlæg
For at styrke kursisternes digitale kompetencer skal kursisterne i
nogle tilfælde på nettet for selv at finde de tekster, de skal arbejde
med. Bogen lægger desuden op til varierede arbejdsformer.
Tekstforståelsen sikres med før-, under- og efterlæsningsopgaver
samt klare illustrative modeller. Den sproglige sikkerhed styrkes
gennem instruktive grammatiske øvelser.
Desuden giver Alverdens dansk F en sociokulturel introduktion til
normer, værdier og livsformer i Danmark.
Der er fokus på temaer som
Uddannelse
Opdragelse
Forbrydelse
Berømmelse
Hukommelse
Udgivelsen indholder desuden en opskrift på, hvordan kursisten kan
arbejde med faglig dokumentation som afslutning på niveau F.
Alverdens dansk F har som sine forløbere Alverdens dansk Basis og
Alverdens dansk G, en meget ensartet og genkendelig struktur, hvor
hvert kapitel er bygget op om et tema, der tilgodeser alle
aldersgruppers og begge køns interesser.

Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanen for dansk
som andetsprog på avu, niveau F.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Engelsk basis til G
1. udgave, 2017
ISBN 13 9788761687258
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Tatiana Christensen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Henvender sig til unge og voksne, som har brug for engelsk på basisog G-niveau. 75 Interaktive opgaver | 300 billeder | 1 video | 1400
ordforklaringer | 160 opgaver | 40 tekster | 90 lydfiler

Engelsk basis til G henvender sig til unge og voksne, som har brug
for engelsk på basis- og G-niveau, og som gerne vil læse temaer, der
henvender sig netop til dem. Gennem nyskrevne tekster, billeder og
opgaver opbygges et ordforråd, som både kan bruges i
undervisningen og uden for klasserummet.
I hvert kapitel træner kursisten mundtlig og skriftlig kommunikation
på engelsk. Udgivelsens tekster er indlæst med native speakers, og
grammatikken gennemgås undervejs og i relation til det enkelte
kapitels tema. Desuden er træningsopgaver i og eksempler på faglig
dokumentation (B) samt den mundtlige og skriftlige prøve (G)
inkluderet i udgivelsen.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Alverdens dansk - dansk som andetsprog.
E-niveau
. udgave, 2017
ISBN 13 9788761685360
Forfatter(e) Hanne Milling, Anne Weile
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Interaktiv grundbog til dansk som andetsprog på avu, niveau E. 9
interaktive opgaver | 80 ordforklaringer | 90 opgaver | 50
illustrationer | ca. 110 sider

Gennem aktiverende skrive- og læseøvelser træner kursisterne
tekstlæsning og kommunikation i dagligdagen. Udgangspunktet for
tekstarbejdet er autentiske tekster med stor genremæssig spredning,
fx
novelle
digt
romanuddrag
artikel.
Tekstvalget spænder bredt fra romantikken til moderne sangtekster.
Tekstforståelsen sikres med før-, under- og efterlæsningsopgaver
samt klare illustrative modeller. Den sproglige sikkerhed styrkes
gennem instruktive grammatiske øvelser. Der er bl.a. fokus på faste
sproglige udtryk og vendinger.
Desuden giver Alverdens dansk E, gennem sine valg af temaer og
ikke mindst med indføringen i Tove Ditlevsens forfatterskab en
sociokulturel introduktion til normer, værdier og livsformer i
Danmark.
Der er fokus på temaer som
naboskab
ægteskab
slægtskab
landskab
forfatterskab – Tove Ditlevsen.
Udgivelsen indeholder en række skriveøvelser, der er integreret i
arbejdet med teksterne. Bogen har desuden et kapitel med en
opskrift på, hvordan kursisten kan arbejde med faglig dokumentation
som afslutning på niveau E.
Alverdens dansk E har som sine forløbere Alverdens dansk
Basis, Alverdens dansk G og Alverdens dansk F, en meget ensartet
og genkendelig struktur, hvor hvert kapitel er bygget op om et tema,
der tilgodeser alle aldersgruppers og begge køns interesser.

Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanen for dansk
som andetsprog på avu, niveau E.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Alverdens dansk - dansk som andetsprog.
D-niveau
1. udgave, 2018
ISBN 13 9788761685377
Forfatter(e) Hanne Milling, Anne Weile
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Interaktiv grundbog til dansk som andetsprog på avu, niveau D. 60
illustrationer │ 25 interaktive opgaver │ 120 ordforklaringer │ca.
90 opgaver │ ca. 160 sider

Gennem aktiverende skrive- og læseøvelser træner kursisterne
tekstlæsning og kommunikation i dagligdagen. Udgangspunktet for
tekstarbejdet er autentiske tekster med stor genremæssig spredning,
fx
Novelle
Digt
Romanuddrag
Hjemmeside
Drama
Artikel.
Tekstvalget spænder bredt fra det moderne gennembrud til
nyhedsartikler og hjemmesider. Tekstforståelsen sikres med før-,
under- og efterlæsningsopgaver samt klare illustrative modeller.
Den sproglige sikkerhed styrkes gennem instruktive grammatiske
øvelser. Der er bl.a. fokus på ordstilling, ordforråd, tegnsætning,
citatteknik osv.
Desuden giver Alverdens dansk D gennem sine valg af temaer og
ikke mindst med gennem periodelæsningen en historisk og
sociokulturel introduktion til normer, værdier og livsformer i
Danmark.
Der er fokus på emner som
Erindring
Forsoning
Afvisning
Nyhedsformidling
Periodelæsning – det moderne gennembrud.
Udgivelsen indeholder en række skriveøvelser, der er integreret i
arbejdet med teksterne.
Alverdens dansk D har som sine forløbere Alverdens dansk Basis, G,

F og E en meget ensartet og genkendelig struktur, hvor hvert kapitel
er bygget op om et tema, der tilgodeser alle aldersgruppers og
begge køns interesser.
Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanen for dansk
som andetsprog på avu, niveau D.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Træn dansk - udtale og ordforråd
1. udgave, 2018
ISBN 13 9788761691798
Forfatter(e) Anna Lise Jeppesen Mackenhauer, Anne-Mette Pedersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Dialog og motiverende leg i dansk som andetsprog. 8 kapitler | 30
interaktive opgaver | 50 billeder | 120 opgaver | 45 originaltekster

Udgivelsens materiale er bygget op omkring 7 temaer, som tager
udgangspunkt i kursisternes og underviserens verden: Hvem er vi? –
Vores familie – Vores krop – Vores bolig – Vores arbejde – Vores fritid
og Vores kultur.
Hvert tema indeholder opgaver omkring udtale, samtale, grammatik,
skrivning, læsning og kulturforståelse. Samtalen er fundament og
brobygning til skrivefærdigheder, og derfor er der også medtaget
skriveopgaver i bogen.
Som grundlag for opgaverne er der valgt tekster fra forskellige
genrer, således at tekstmateriale og opgaver giver en gennemgang
af de mest kendte genrer. Opgaverne omfatter dictogloss, sange, rim
og remser sammen med grammatiske opgaver og læsetekster.
Der er i alle temaer indlagt opgaver til dialoger, således at samtalen
viser vejen frem til bedre udtale og til forståelse af grammatikken i
både læsning og skrivning samt viser vejen til forståelse af den
danske kultur.
Bogen er primært tænkt som undervisningsmateriale for voksne
tosprogede kursister. Bogen indeholder også temaer, der egner sig til
almindelig danskundervisning i f.eks. folkeskolen.
I udgivelsen understreges vigtigheden af, at kursister og underviser
accepterer hinanden som en del af et fælles team, hvor de lærer
noget i fællesskab med og af hinanden – og at det er underviserens
opgave aktivt at sikre dette.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Identitet og medborgerskab FGU
. udgave, 2019
ISBN 13 9788761695178
Forfatter(e) Line Märcher Ottosen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Denne iBog® bliver klar til brug fra skolestart. Materialet er frit
tilængelig frem til d. 1/11-2019.
Få adgang på fgu.systime.dk

En grundbog til faget identitet og medborgerskab på FGU.
Identitet og medborgerskab FGU tager udgangspunkt i fagets
kernestof, og udgivelsens kapitler følger læreplanen:
Demokratisk samtale
Identitetsdannelse før og nu
Sundhed
Digital Dannelse
Pligt og Ret
Civilsamfund, frivillighed og aktivisme
Etik og Medborgerskab
Menneskerettigheder
Livsanskuelser
Lokal og global
Cases, interviews og videoer i udgivelsen tager udgangspunkt i
elevernes aktuelle livssituation og i fagets praktiske udfoldelse på
skolerne.
Udgivelsen indeholder interaktive quizzer, opgaver, videoer og
interviews med unge om de forskellige emner. Herudover medfølger
et katalog til læreren med idéer og forslag til temaopgaver.
Hvert kapitel har oplæg til portfolio-opgaver, som kan gemmes til
den afsluttende prøve.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Lær dansk med tv-serier
1. udgave, 2019
ISBN 13 9788761693082
Forfatter(e) Leila Al-Zagheer Solgaard, Knud Øllgaard
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En række undervisningsforløb til danskundervisning for voksne
udlændinge.

225,00 DKK Inkl. moms

Lær dansk med tv-serier tilbyder en række undervisningsforløb til
danskundervisning for voksne udlændinge. Udgivelsen retter sig
primært mod kursister på sprogskolernes højere moduler, men den
vil også kunne anvendes andre steder i uddannelsessystemet, hvor
der undervises i dansk som andetsprog.
Danske tv-serier er populære blandt udlændinge i Danmark. Gennem
serierne hører de autentisk dansk talesprog, som ofte ligger langt fra
det ”skoledansk” kursisterne hører i sprogskolen. Samtidig bidrager
serierne med samfunds- og kulturforståelse og er en kilde til lytning,
ordforråd, udtale mv.
Udgivelsen indeholder fem kapitler, der tager udgangspunkt i hver
sin tv-serie. Til hver serie tilbydes en række undervisningsforløb med
fokus på sproglig opmærksomhed og sproglæring. Hvert kapitel
kobler endvidere til et tema, der rækker ud over tv-serien og knytter
an til aktuelle danske kultur- og samfundsforhold.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

plus FGU
. udgave, 2019
ISBN 13 9788761693709
Forfatter(e) Vagn Larsen, Dorte Bahne Jørgensen, Thomas Vindeløv
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Denne iBog® bliver klar til brug fra skolestart. Materialet er frit
tilængelig frem til d. 1/11-2019.
Få adgang på fgu.systime.dk

Grundbog til matematik på FGU.
Denne iBog® dækker kernestoffet og en del supplerende stof til
matematik på niveauerne Intro, G, E og D.
En grundig gennemgang af teori bliver fulgt op af talrige eksempler,
øvelser og interaktive opgaver.
En lang række videoklip supplerer teksten og kan virke som
alternativ. Hvor det er relevant, er der tilføjet regneark, der kan
inddrages i undervisningen.
Et tilhørende målskema i udgivelsen synliggør for eleverne, hvad de
skal kunne, når et kapitel er gennemarbejdet – og giver dem
mulighed for bagefter at følge op.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Lær dansk med tv-serier
1. udgave, 2019
ISBN 13 9788761693075
Forfatter(e) Leila Al-Zagheer Solgaard, Knud Øllgaard
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En udgivelse bestående af en række undervisningsforløb, der gør det
muligt at lære dansk med udgangspunkt i TV-serier.

Lær dansk med tv-serier tilbyder en række undervisningsforløb til
danskundervisning for voksne udlændinge. Udgivelsen retter sig
primært mod kursister på sprogskolernes højere moduler, men den
vil også kunne anvendes andre steder i uddannelsessystemet, hvor
der undervises i dansk som andetsprog.
Danske tv-serier er populære blandt udlændinge i Danmark. Gennem
serierne hører de autentisk dansk talesprog, som ofte ligger langt fra
det ”skoledansk” kursisterne hører i sprogskolen. Samtidig bidrager
serierne med samfunds- og kulturforståelse og er en kilde til lytning,
ordforråd, udtale mv.
Udgivelsen indeholder fem kapitler, der tager udgangspunkt i hver
sin tv-serie. Til hver serie tilbydes en række undervisningsforløb med
fokus på sproglig opmærksomhed og sproglæring. Hvert kapitel
kobler endvidere til et tema, der rækker ud over tv-serien og knytter
an til aktuelle danske kultur- og samfundsforhold.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Samarbejde og kommunikation
. udgave, 2019
ISBN 13 9788761694911
Forfatter(e) Helle Egholm Thiesen, Lone Espensen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Samarbejde og kommunikation til faget af samme navn på avu.
Rummer teori, eksempler, billeder og grafik.

Samarbejde og kommunikation er disponeret efter denne struktur:

Hvad er samarbejde og kommunikation?

Kommunikationsformer

Transaktionsanalyse

Personlighed

Konflikter

Samarbejde

Mobning

Stress

Ledelse

Organisation

Kultur

Afsluttende case

Der er fokus på læsevenlighed, multimodale elementer og
erhvervsrettede eksempler, der klæder på til uddannelse og arbejdsliv. Materialet rummer en række varierende øvelser,

understøttet af grafiske elementer og læsevenlighed.
Udgivelsen kan også finde anvendelse på den kommende FGU og på
erhvervsuddannelser mv.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Teknologiforståelse FGU
1. udgave, 2019
ISBN 13 9788761695338
Forfatter(e) Dorte Bahne Jørgensen, Hanne Grethe Holm
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Beskrivelse er på vej.

Beskrivelse er på vej.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Samfundsfag FGU
. udgave, 2019
ISBN 13 9788761695147
Forfatter(e) Helle Hauge Bülow, Kirsten Knag
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Denne iBog® bliver klar til brug fra skolestart. Materialet er frit
tilængelig frem til d. 1/11-2019.
Få adgang på fgu.systime.dk

Samfundsfag til FGU på niveauerne intro, G, E og D.
Et nyt undervisningsmateriale til samfundsfag lavet specifikt til FGU.
iBogen Samfundsfag FGU har været genstand for en grundig sproglig
bearbejdelse og med inddragelse af undervisere.
Kapitlerne åbnes med en kort podcast med spørgsmål til, som
indleder kapitlet og giver eleverne noget at undre sig over. Til hvert
kapitel er der udarbejdet opgaver, som fokusspørgsmål, interaktive
opgaver samt opgaver til portfolio. Derudover er der løbende
diskussionsspørgsmål i de faglige tekster. iBogen indeholder også
ordforklaringer, der bliver vist, når man holder musen hen over
svære ord.
iBogen følger lærerplanen nøje og rummer følgende kapitler:

Den danske nationalstat

Demokrati

Dansk politik

Medier

Internationalisering

Velfærdssamfundet

Økonomi

Det økonomiske kredsløb

Økonomisk politik

Sociale og kulturelle forskelle

Arbejdsmarkedet

Bæredygtighed

Sociologiske metoder

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

PASE FGU Privatøkonomi,
arbejdspladslære, samarbejdslære,
erhvervslære
1. udgave, 2019
ISBN 13 9788761695109
Forfatter(e) Lise Dahl-Meyer
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Dele af denne iBog® bliver klar til brug fra skolestart. Materialet er
frit tilængelig frem til d. 1/11-2019.
Få adgang på fgu.systime.dk

PASE er et obligatorisk fag i FGU-regi, og de fire bogstaver står
for: Privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og
erhvervslære. Find teori, video, forskellige øvelser og opgaver med
fokus på livsmestring.
Udgivelsen klæder eleverne på til at kunne indgå og være
bidragende på en arbejdsplads. Fokus er bl.a. på kompetencer som
mødestabilitet, kommunikation og samarbejde samt løn- og
arbejdsforhold på arbejdsmarkedet, ligesom eleverne rustes til at
forvalte privatøkonomiske felter.
Materialet dækker alle fire nøglebegreber og rummer
teoriegennemgang, som understøttes af video, billede og grafik.
På opgavesiden rummer PASE til FGU forskellige opgavetyper –
herunder opgaver til læsefokus og til refleksion. Desuden byder
materialet på interaktive opgaver, hvor eleven kan teste forståelsen.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

DSA FGU
1. udgave, 2019
ISBN 13 9788761695420
Forfatter(e)
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Beskrivelse er på vej.

Beskrivelse er på vej.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Naturfag FGU
1. udgave, 2019
ISBN 13 9788761693716
Forfatter(e) Bjarne Hendrichsen, Liselotte Ryhding Pedersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Denne iBog® bliver klar til brug fra skolestart. Materialet er frit
tilængelig frem til d. 1/11-2019.
Få adgang på fgu.systime.dk

En grundbog til naturfag på FGU.
iBogen tager udgangspunkt i læreplanens fem kernestofområder:
Produktion og teknologi
Energi og energiomsætning
Stof, stofopbygning og stofkredsløb
Mennesket og naturen
Jorden i forandring.
Kort og klar tekst suppleres af videoer, illustrationer, opgaver,
praktiske aktiviteter, quizzer, oplæg til arbejdsportfolio og hjælp til
prøver.
Der er også vejledning til kursisten om læring i et
naturvidenskabeligt fag, et matematikleksikon samt en
laboratorieguide.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Samfundsfag FGU
1. udgave, 2019
ISBN 13 9788761695512
Forfatter(e)
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Samfundsfag til FGU på niveauerne intro, G, E og D.

0,00 DKK Inkl. moms

Et nyt undervisningsmateriale til samfundsfag lavet specifikt til FGU.
iBogen Samfundsfag FGU har været genstand for en grundig sproglig
bearbejdelse og med inddragelse af undervisere.
Kapitlerne åbnes med en kort podcast med spørgsmål til, som
indleder kapitlet og giver eleverne noget at undre sig over. Til hvert
kapitel er der udarbejdet opgaver, som fokusspørgsmål, interaktive
opgaver samt opgaver til portfolio. Derudover er der løbende
diskussionsspørgsmål i de faglige tekster. iBogen indeholder også
ordforklaringer, der bliver vist, når man holder musen hen over
svære ord.
iBogen følger lærerplanen nøje og rummer følgende kapitler:

Den danske nationalstat

Demokrati

Dansk politik

Medier

Internationalisering

Velfærdssamfundet

Økonomi

Det økonomiske kredsløb

Økonomisk politik

Sociale og kulturelle forskelle

Arbejdsmarkedet

Bæredygtighed

Sociologiske metoder

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Engelsk FGU
. udgave, 2019
ISBN 13 9788761695758
Forfatter(e) Malou Ingildsen Krogh, Pia Skovgaard Rasmussen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Denne iBog® bliver klar til brug fra skolestart. Materialet er frit
tilængelig frem til d. 1/11-2019.
Få adgang på fgu.systime.dk

Udgivelse til engelsk på FGU
Udgivelsen indeholder forløb til alle FGU’ens fire niveauer med en
blanding af praksisrettede og almene emner. Emnerne er forskellige
fra niveau til niveau, men har alligevel en sammenhæng i tematik og
arbejdsform, der gør det enkelt at arbejde med på hold, hvor flere
niveauer samlæses.
Forløbene lægger op til samarbejde eleverne imellem med fokus på
det kommunikative element i faget og med en række multimodale
produkter som omdrejningspunkt. Hvert forløb indledes med tydelige
målbeskrivelser og opgaver, der skal aktivere elevernes forforståelse
i forhold til emnet, og de afsluttes med mulighed for evaluering og et
overblik over hvilke af forløbets produkter, der kan lægges i elevens
arbejdsportfolio.
I en vejledning til læreren gives der ideer til fx tværfagligt
samarbejde og inddragelse af FGU’ens værksteder.

Udgivelsen kommer både som iBog® og papirbog.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Dansk FGU
1. udgave, 2019
ISBN 13 9788761695437
Forfatter(e) Stine Aaen Dürr, Maj Fjord Christiansen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Denne iBog® bliver klar til brug fra skolestart. Materialet er frit
tilængelig frem til d. 1/11-2019.
Få adgang på fgu.systime.dk

Med den nye FGU-uddannelse er fokus ikke alene på, at arbejde med
at udvikle elevernes faglige og sproglige kompetencer i dansk. Fokus
skal også i langt højere grad rettes på, hvordan danskfaglige
kompetencer kan læres gennem praksis.
Denne bog dækker hele danskfaget. FGU-elever kan arbejde med
alle fagets mål på hvert enkelt niveau og evaluere løbende
undervejs. Den tager udgangspunkt i udvalgte temaer, hvor kernen
er tværfaglighed, praksisopgaver og porteføljeopgaver.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

