
Monologue instruction as read to the speakers

The network:
Foran dig ser du et netværk af forskellige geometriske figurer eller brikker.  De er af praktiske
grunde klistret fast på arket.  Der er trekanter, firkanter og cirkler.  De har forskellige farver. 
Der er røde, gule, grønne, blå, lilla og brune brikker.  Netkonstruktionen er gjort tydelig ved
de punkterede forbindelseslinjer.  Du skal beskrive netværket sådan at jeg, udstyret med de
samme brikker, kan rekonstruere det senere ved at lytte til din beskrivelse på båndoptagelsen. 
Der er ingen bindinger, bortset fra at du skal begynde beskrivelsen ved den sorte pil.  Når du
begynder at tale afbrydes min forbindelse til dig, dvs. jeg kan ikke stille dig spørgsmål
undervejs.

The city maps:
Foran dig har du et kort over Slotsby centrum.  Du skal hjælpe mig med at finde vej i Slotsby. 
Jeg er ikke kendt i byen og har ikke noget kort.  D.v.s. du skal beskrive ruterne fra og til
forskellige steder i byen, og som støtte for min hukommelse skal du også fortælle hvilke
kendemærker jeg passerer langs ruten.

(1) Jeg er lige kommet med toget til Slotsby, og nu vil jeg en tur op og se slottet.  På
perronen møder jeg dig og spørger hvordan jeg finder frem.  Jeg vil spadsere.

(2) Jeg er lige blevet løsladt fra fængslet, og nu vil jeg besøge min gamle moster på
alderdomshjemmet.  Jeg går ind i vagtstuen spørger dig, hvordan jeg finder vej.

(3) Jeg skal snart flytte til Slotsby, og er taget til byen for at ordne forskellige ting på
Rådhuset.  På vejen ud møder jeg dig og siger at jeg gerne vil se lidt på børnehaven, og
hvordan kommer jeg derhen?  Jeg vil gerne gå, hvis det ikke er for langt.

(4) I kirken søndag formiddag møder du mig, som lige er flyttet til byen og som spørger dig
om der er nogen steder man kan købe brød og mælk om søndagen.  Det kan man hos
købmanden, som har søndagsåbent åbent fra 12-14, og du fortæller mig hvordan jeg finder
butikken.  Jeg er på cykel.

The house:
Foran dig har du en farvelagt tegning af et hus, en model, og nogle løse brikker i charteque-
lommen. Dem skal du tage ud.  Jeg har de samme brikker, men ingen model. Du skal nu
instruere mig i at bygge huset.  Når du begynder at tale afbrydes min forbindelse til dig, dvs.
jeg kan ikke stille dig spørgsmål undervejs.


	Page 1

