INDHOLDSOVERSIGT

Kapitel 1
hvad hedder du? – er det med –z-? – hvor kommer du fra? – hvor mange er vi? – hvor mange
sprog kan du tale?
Kapitel 2
Tekst: ”Teksten handler om 2 mænd og en kvinde ...”
Om Eva, Martin og Kasim på detektivbureauet Sikkerhed og Efterforskning
Kapitel 3
”Gro kan selvfølgelig tale norsk, men hun kan ikke tale finsk. Hun kan heller ikke tale
russisk. Hendes mand er russer. De taler engelsk sammen.”
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
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!
Kapitel 7
jeg går ned i kiosken - skal jeg købe noget til dig? – jeg vil gerne have en/et … - hvad koster
...? – det bliver … kr. - værsgo - tak
Kapitel 8
Tekst: ” Det er mandag, klokken er halv tre, og Eva og Kasim sidder og snakker sammen på
detektivbureauet...”
Kapitel 9
jeg har glemt min/mit/mine ... – jeg har ikke nogen/noget ...
Kapitel 10
har du en ... jeg må låne? – tak for lån! - har du en … jeg må få?
Kapitel 11
hvor skal du hen efter timen? – hvor bor du henne? – hvor skal du flytte hen? - hvornår skal
du flytte?
Kapitel 12
Tekst: ”Fredag eftermiddag klokken halv fem står Per i regnvejr og venter på en bus …”

Kapitel 13
vil du med på cafe efter timen? – hvorfor ikke?
Kapitel 14
hvordan staver du dit efternavn? – må jeg godt få din adresse? – hvad er dit postnummer?
Kapitel 15
Tekst: ” Mathias er dansker, men han bor og arbejder i Hamburg. Her går han til tysk på en
sprogskole en aften om ugen…”
Kapitel 16
hvor længe har du været i Danmark? hvor længe skal du blive her? – hvorfor kom du til
Danmark
Kapitel 17
jeg kan ikke komme næste gang – jeg fik en sms fra Claudia i aftes, hun kan ikke komme i
dag – tak for din besked
Kapitel 18
Tekst: ” Eva arbejder i detektivbureauet S.E. Hun har været der i mange år, og hun er glad
for sit arbejde og sine kolleger…”
Kapitel 19
Videnstekst om vejret i Danmark
Kapitel 20
er der noget galt? – jeg har bare sovet dårligt
Kapitel 21
hvad laver Maria her i Danmark? – er det et fuldtidsjob? – hvordan kommer du på arbejde?
Kapitel 22
Videnstekst om trafik i hovedstadsregionen
Kapitel 23
Tekst: ”Katrine går på designskole …”
Kapitel 24
hvor længe har Sara arbejdet i Nokia?
Kapitel 25
hvad laver du, når du har fri? – hvor tit går du til fitness? – hvad tid møder du på arbejde?
Kapitel 26
Tekst: ”I Hamburg bor Mathias på et lejet værelse …”
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Kapitel 27
Videnstekst om dansk for udlændinge
Kapitel 28
hvor mange søskende har du? – hvor gammel er din storesøster? – lever dine bedsteforældre
endnu?
Kapitel 29
Tekst: ”Katrine Vanggård har ikke nogen helsøskende, men hun har en halvbror, der hedder
Kasper…”
Kapitel 30
Videnstekst om danske familieforhold
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