INDHOLDSOVERSIGT
Kapitel 1
hvad hedder du? – er det med –z-? – hvor kommer du fra? – hvor mange er vi? – hvor mange sprog
kan du tale? – tak for i dag – vi ses i morgen
Kapitel 2
Tekst: ”Teksten handler om 3 personer ...”
Om Stine, Søren og Ivan på Nordea Banks hovedkontor
Kapitel 3
Pia er finne, så hun kan selvfølgelig tale finsk - hendes kæreste er svensker - de taler svensk sammen han kan også / heller ikke tale norsk - Søren kan forstå svensk, når han læser det
Kapitel 4
du hedder Lisa, ikke? – du er amerikaner, ikke? – hvor i USA kommer du fra?
Kapitel 5
Videnstekst om den danske befolkning og indvandring til Danmark
Kapitel 6
hvordan udtaler man ...? - vil du godt sige det en gang til? – hvordan siger man ...? - hvad betyder ...? hvordan staver man ...? - hvor står det henne? - tak for hjælpen!
Ekstrainput: vil du godt åbne vinduet? – skal vi holde en pause nu? – er I færdige? – vi mangler to
eksempler - hvor er vi henne? – hvor er der et toilet henne?
Kapitel 7
Jeg har glemt min/mit/mine… - jeg har ikke nogen/noget …
Kapitel 8
Undskyld, jeg kommer for sent - hvordan kommer du til universitetet?
Kapitel 9
Videnstekst om københavnernes transport
Kapitel 10
jeg går ned i kiosken - skal jeg købe noget til dig? – jeg vil gerne have en/et … - hvad koster ...? –
den/det/de koster - det bliver … kr. - værsgo - tak
Kapitel 11 Tekst: ”Der er kaffepause på kontoret, og kantinen er lukket ...”

Kapitel 12 (Udvidet kursusforløb)
har du en ... jeg må låne? – tak for lån! - har du en … jeg må få?
Kapitel 13
jeg elsker mørk chokolade – har du nogensinde smagt marineret sild? – jeg spiser aldrig lakrids – jeg
elsker pizza, så det spiser jeg tit
Kapitel 14
Videnstekst om danskernes madvaner
Kapitel 15 (Udvidet kursusforløb)
Vil du have en/ et … (til)? - jeg er ikke sulten/tørstig – jeg har lige spist/drukket… - jeg ryger ikke –
jeg er lige holdt op
Kapitel 16
hvor skal du hen? - vil du med ud i Ikea i morgen? - hvorfor ikke?
Kapitel 17
Tekst: ”Fredag eftermiddag står Ivan og venter på en bus ...”
Kapitel 18
hvor bor ... henne? - hvad er hendes postnummer? - bor du på et kollegium her i Danmark? – er du
glad for at bo der, hvor du bor? - hvornår skal du flytte
Kapitel 19
Videnstekst om unges boligforhold
Kapitel 20 (Udvidet kursusforløb)
hvordan går det? - jeg er dødtræt …!
Ekstrainput: Claudio har været syg i 3 dage – hils ham og ønsk god bedring
Kapitel 21
Tekst: ”Sofie er 24 år gammel og går på designskole …”
Kapitel 22
hvor længe har du været i Danmark? - hvad laver du her i Danmark? - hvad studerer du? - hvor mange
timer har du om ugen? - hvor længe skal du være her? – hvornår bliver du færdig?
Kapitel 23
Videnstekst om studerende i Danmark

Kapitel 24
hvad laver du, når du har fri? – hvad skal du lave i morgen aften? – skal du noget på søndag?
Kapitel 25
hvor tit tjekker du dine e-mails? – går du nogensinde i biografen her i Danmark?
Kapitel 26
Tekst: ”Katrine Vanggård har ikke nogen helsøskende, men hun har en halvbror, der hedder Kasper.”
Kapitel 27
hvor mange søskende har du? – Er de ældre eller yngre end dig?
Kapitel 28
hvor længe har Sarah haft sit job/boet på Østerbro?
Kapitel 29
Videnstekst om danske familieforhold

