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Tips til at lære et sprog
s

1 BESKRIV
FORM

˚
ALET

“Lav en liste over grundene til at
du er ved at lære et nyt sprog,
og kig på den liste hver gang du
har lyst til at give op.” – Serina.

Hvilket sprog vil du gerne lære,

og hvorfor?

Sprog:

Grund(e):

2 F
˚
A STØTTE

FRA ANDRE
Skriv navnene på nogle

som du kan tale med når

du møder udfordringer.

“Da jeg var ved at lære spansk, fik jeg
støtte fra nogle andre som også var i

gang med at lære det, og vi opmuntrede

hinanden. Jeg talte med dem om de
udfordringer de havde, og hvordan
de klarede dem.” – Helena.

“Man kan ikke lære attale et andet sprogflydende hvis ikke manengagerer sig fuldt ud.”– Christopher.
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3 BEKÆMP
MODLØSHED

Hvilke små mål kan du sætte dig, som vil

være lette at nå og vil hjælpe dig til ikke

at blive modløs?

“Den ene dag har du det som
om du bare kan det sprog, og
den næste har du det som om
du ikke ved noget som helst!”
– Vivian.

“Mist ikke modet hvis andrelærer hurtigere end du
gør. Vi er alle forskellige.”– Thomas.

4 ØV DIG
HVER DAG “Hvis du gør en stor indsats,

vil du lære hurtigere. Men hvis

du ikke er så energisk, vil det
gå

langsommere.” – Danielle.Skriv ned hvor lang tid du kan

bruge hver dag på at lære

det nye sprog.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
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5 TILPAS
DIG
KULTUREN

“Jeg prøver at lære om de mennesker der

taler det sprog jeg er ved at lære. Jeg lægger

mærke til hvordan de gør tingene, jeg prøver

den mad de spiser, og jeg lytter til deres

musik. Det handler om meget mere end

bare at lære et sprog!” – Alexis.

Hvad kan du gøre for at tilpasse dig

kulturen hos de mennesker der taler

det sprog du er ved at lære?

6 BESØG
LANDET

“Vi besøgte Chile i otte måneder,

og vi lærte hurtigt spansk bare

ved at høre det hele dagen.”

– Natasha.

Markér den del af verden

du gerne vil besøge.

“Brug tid på at læse,

skrive, tale og lytte.

For at lære at tale et

sprog flydende må man

gøre alle fire ting.”

– Allison.
Hvis ikke du har mulighed

for at rejse til et andet land,

hvor kan du så møde

mennesker der taler det

sprog du er ved at lære?
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