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Kapitel 1
åbningsinterview
Kapitel 2
hvem er det, der hedder Marco? – kender du nogen af de andre i klassen?
Kapitel 3
var du glad for din sidste klasse? – hvor tit gik du? - hvor mange var I? – hvad hed læreren?
Kapitel 4
hedder det ”en” eller ”et” modersmål? – hvad er forskellen på en student og en studerende?
hvad hedder ”mor” i flertal? – hvad hedder ”lære” i datid? – har du prøvet at slå det op i en ordbog?
Kapitel 5
Videnstekst: Modersmål og fremmedsprog i Danmark
Kapitel 6
jeg elsker hvidløg – jeg kan ikke fordrage lakrids – jeg har aldrig smagt leverpostej
Kapitel 7
hvad slags frugt kan du bedst lide? – hvad kan du bedst lide, lakrids eller vingummi?
Kapitel 8
Dialog: ”Er der noget nyt om Kasper?”
Kapitel 9
Videnstekst: Danskernes spisevaner
Kapitel 10
jeg elsker at diskutere - jeg laver næsten aldrig mad til mig selv - jeg har aldrig prøvet at stå på ski
Kapitel 11
Tekst: ”Kasper Vanggårds mor, Susanne, har aldrig været gift med Kaspers far…”
Kapitel 12
jeg er meget glad for mit job – det er et meget afvekslende job – det er billigt at spise i kantinen – vores chef
blander sig i alt, hvad vi laver - det er i Valby, så jeg cykler til arbejde
Kapitel 13
Videnstekst: Danskernes arbejde
Kapitel 14
jeg har læst en tekst, der hedder … - den er skrevet af en, der hedder … - den foregår i … - det ender med, at
… - det var ikke særlig svært at læse den – jeg kunne ikke tænke mig at læse mere af dén forfatter
Kapitel 15
Videnstekst: Danskernes fritid
Kapitel 16
jeg ringede til dig for en halv times tid siden - din mobil var slukket, hvor var du henne?
hvordan gik din weekend?

Kapitel 17
Tekst: ”Detektivbureauet S.E. (S.E. = Sikkerhed og Efterforskning) ligger på Nørrebro i København. .. For
en måned siden blev Kasim Sheikh ansat … Han plejer at rejse til England… men i år skal han til
Australien… han vil prøve at snakke med ham om det”
Kapitel 18
skal du noget i weekenden? – jeg tror, jeg vil gå ud og drikke mig fuld - hvor skal du hen i sommerferien? –
hvornår kommer du hjem?
Kapitel 19
Videnstekst: Danskernes ferier
Kapitel 20
vi har 3 værelser og køkken og bad – det er en gammel, mørk lejlighed – den koster næsten 10.000 om
måneden med varme - vi har fælles tagterrasse – jeg kender næsten ikke mine naboer –
Kapitel 21
Videnstekst: Boligforhold i Danmark
Kapitel 22
”Goddag – Mit navn er Susanne Vanggård … Jeg ved ikke rigtig, hvem jeg skal tale med ...?
– Jeg ringer bare for at sige, jeg bliver lidt forsinket”
Kapitel 23
ved du, hvor Mågevej er henne? – ved du, hvordan man kommer ud til Ikea? – ved du, hvor lang tid det
tager?
Kapitel 24
Videnstekst: Danskernes transport
Kapitel 25
”Vi skulle tale om Deres søn - Kan jeg få Dem til at fortælle lidt mere om ham? – Han er måske ikke særlig
målrettet – Vi sætter en mand på sagen …”
Kapitel 26
Videnstekst: Privatdetektiver i Danmark
Kapitel X
”I henhold til vores aftale har Detektivbureauet SE …”

