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DUET er en grundbogsserie, der indtil videre dækker modul 1, 2, 3 og med denne udgivelse også modul 4.
DUET 4 består af en grundbog (inkl. lyd) og en lærervejledning med kopiark. Grundbogens 3 emner er:

SKOLE - ARBEJDE - BY

Mundtlighed: DUET 4 har fokus på mundtlighed i overensstemmelse med ministeriets nye bekendtgørelse.
Gennem sproghandlinger og dialoger øver kursisterne prosodi og udtale af bøjningsendelser. Nyttige udtryk
og vendinger bliver automatiseret, og de lærer at udtrykke holdninger og meninger. Specielt udviklede

sprogkort ligger klar i lærervejledningen.

Skrivning: I de skriftlige opgaver arbejder kursisterne videre med udtryk og vendinger fra det mundtlige
ordforrådsarbejde.

Læsning: Læseteknisk fortsætter kursisterne morfemarbejdet fra DUET 3, bl.a. med rod- og
bøjningsmorfemer. Læseteksterne er alle tekster fra hverdagen som fx mødeskema fra arbejdspladsen, skema

over dagpengesatser, køreplan eller skilte i byen.

Hvert kapitel inddrager relevant hverdagsmatematik som fx budget over fritids-aktiviteter og beregninger af
statistik.

Den afsluttende modultest har afsæt i det indlærte og er således både en repetition og et tjek af, hvor meget
man har lært.
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