Afsnit 1 – Et uægte barn

Emne: De gode gamle dage
Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er
der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme som før. Byerne er
anderledes i dag. Arbejdslivet har ændret sig. Moralen har skiftet. Forholdet mellem
forældre og børn er ikke det samme, osv. Er det godt eller skidt? Hvad synes du?
Du kan fx fortælle:
‐ hvilke ting man har i dag, som man ikke havde i gamle dage
‐ hvilke ting man havde før, men som man ikke har nu
‐ hvilke ting man kan i dag, som man ikke kunne i gamle dage
‐ hvilke af de nye ting, du ikke så gerne ville undvære
‐ hvilke fordele og ulemper der var ved livet i gamle dage
‐ hvilke fordele og ulemper der er ved livet i dag

Afsnit 2 – Balletpigen

Emne: Kultur
Der er mange kulturtilbud at vælge imellem. Man kan gå i teatret, til ballet, til opera, til
koncert, i biografen eller på museer Man kan leje film eller låne bøger på biblioteket.
Man kan se en film i fjernsynet eller via Internettet, og man kan høre musik i radioen,
på computeren eller på sin ipod og MP3‐afspiller.
Fortæl om hvilke kulturtilbud du bruger.
Du kan fx fortælle:
‐ hvilke tilbud du bruger
‐ hvornår du bruger dem
‐ hvor tit du bruger dem
‐ hvorfor du bruger dem
‐ hvad du især godt kan lide
‐ hvad du evt. ikke kan lide
‐ hvilke tilbud dine børn bruger

Afsnit 3 – Fritz

Emne: Hvad er lykken?
Der er et dansk ordsprog der siger: ’Lykken er hverken gods eller guld’ og et andet der
siger: Man er sin egen lykkes smed’. Men hvad er lykken for dig?
Du kan fx fortælle:
‐ hvad du tænker på, når du hører ordet lykke
‐ hvad der skal til, for at du føler dig lykkelig
‐ om der er små ting, der kan gøre dig lykkelig
‐ om du tror, at penge kan gøre folk lykkelige
‐ hvad man selv kan gøre for at blive lykkelig

Afsnit 4 – Carl

Emne: Aviser
Hvad kender du til danske aviser?
Du kan fx fortælle:
‐ hvilke aviser du kender
‐ hvilke af dem, der er gratis
‐ hvad du synes om idéen med gratisaviser
‐ hvilke aviser du læser/kigger i
‐ hvor let eller hvor svært det er for dig at læse danske aviser
‐ hvad du synes er mest interessant i en avis

Afsnit 5 – Modehandler

Emne: En forretning
Fortæl om en forretning, du kender.
Du kan fx fortælle:
‐ hvilken forretning det drejer sig om
‐ hvordan forretningen ser ud
‐ hvor den ligger
‐ hvad den sælger
‐ hvornår den har åbent
‐ hvor tit du kommer der
‐ hvorfor du kommer der
‐ hvad du synes om forretningen

Afsnit 6 – Fritz gift igen

Emne: Et læserbrev om mande‐ og kvinderoller
Situation:

Der er stor debat om mande- og kvinderoller i avisen for tiden. Der er fx mange, der
mener, at der er for få kvindelige chefer i Danmark. Der er også mange, der mener, at
mænd skal bruge meget mere tid på deres børn.

Opgave:

Skriv et indlæg til en avis.
Fortæl hvad du mener om mande- og kvinderollen i dag, og argumenter for dine
synspunkter.
Giv dit indlæg en overskrift.
Du kan evt. bruge overskrifterne herunder som inspiration til dit indlæg.

Længde:

Du skal skrive min. 100 ord.

Tid:

45 minutter.

Mænd skal have længere barselsorlov
Kvinder er bedre chefer end mænd
Mænd er klogere end kvinder
Kvinder skal gå hjemme og passe børnene
Mænd kan ikke lave mad
Kvinder har lettere ved at tale om følelser end mænd

Afsnit 7 – I Odense

Emne: Vejret i Danmark
Vejret i Danmark er meget forskelligt året rundt. Nogle gange er det koldt, og det blæser,
regner eller sner. Andre gange er det varmt, og solen skinner. Hvordan påvirker vejret i
Danmark dit liv?
Du kan fx fortælle:
‐ hvad du generelt synes om vejret i Danmark
‐ hvilket vejr du bedst kan lide og hvorfor
‐ hvilket vejr du synes mindst om og hvorfor
‐ hvad du laver, når vejret er godt
‐ hvad du laver, når det er dårligt vejr
‐ hvordan du synes, vejret i Danmark påvirker dig

Afsnit 8 – Brylluppet

Emne: Bryllupstraditioner
Fortæl om bryllupstraditioner i dit land.
Du kan fx fortælle:
‐ hvor brylluppet bliver holdt og hvor længe festen varer
‐ hvem og hvor mange der er med til festen
‐ hvad man spiser og drikker til brylluppet
‐ hvem der betaler festen
‐ hvilket tøj brudeparret har på
‐ hvilke særlige traditioner der er i forbindelse med brylluppet

Afsnit 9 – Grundloven

Emne: Stemmeret
Hvem skal have stemmeret til Folketinget i Danmark?
Du kan fx fortælle:
‐ hvor gammel du synes, man skal være for at få stemmeret
‐ hvorfor du lige har valgt den alder
‐ om der er nogen, du synes ikke skal have stemmeret, fx kriminelle
‐ om du synes, indvandrere i Danmark skal have stemmeret
‐ hvornår de skal have stemmeret
‐ om du synes, at det er vigtigt at have stemmeret

Afsnit 10 – Slesvig‐Holsten

Emne: Tyskland
Danmark har kun én direkte landegrænse til et andet land. Det er grænsen til Tyskland.
Grænsen er i årenes løb blevet rykket frem og tilbage, men fra 1920 har den ligger der,
hvor den ligger i dag. Fortæl om Danmarks naboland Tyskland. Du kan evt. hente
informationer om Tyskland på Internettet.
Du kan fx fortælle om:
‐ befolkningen i Tyskland
‐ de største byer og naturen
‐ de vigtigste erhverv
‐ styret i Tyskland
‐ tysk historie
‐ tysk mad
‐ tysk fodbold

Afsnit 11 – I provinsen

Emne: En by i provinsen
Skriv om en dansk by i provinsen. Det kan være en by, du selv har været i, en by du selv
har boet i eller en by, du har hørt om. Du kan evt. finde oplysninger om byen på
Internettet.
Du kan fx fortælle:
‐ hvad byen hedder, og hvor den ligger
‐ hvor mange mennesker der bor i byen
‐ hvordan byen ser ud
‐ hvilke seværdigheder der er i byen
‐ om der er særlige erhverv, som er typiske for byen
‐ om du kunne tænke dig at bo i byen

Afsnit 12 – Rejser

Emne: En rejse
Du har været på en spændende rejse. Du skriver en lille artikel til Berlingske Tidendes
rejsetillæg, Rejseliv.dk, hvor du fortæller om rejsen.
Du kan fortælle om en rejse, du selv har været på, eller du kan opdigte en rejse. Du kan
evt. finde inspiration til din artikel i avisernes rejseannoncer eller på Internettet.
Du kan fx fortælle:
‐ hvor du rejste hen, og evt. hvem du rejste sammen med
‐ hvordan du kom til rejsemålet
‐ hvad rejsen kostede
‐ hvordan der så ud, der hvor du var henne
‐ hvad du lavede der
‐ hvor du boede, og hvad du spiste
‐ hvad du syntes om rejsen

Afsnit 13 – Jægerspris Slot

Emne: Uddannelse
Der er mange måder at lære nye ting på. Man kan tage en uddannelse, man kan tage et
kursus, man kan lære noget af folk, man kender, og man kan lære sig selv forskellige ting.
Fortæl om noget du har lært. Det kan fx være et sprog (dansk, engelsk), et håndværk
(syning, madlavning, bilreparation) eller en færdighed (IT, guitar)
Du kan også fortælle om et kursus eller en uddannelse, du har taget.
Du kan fx fortælle om:
‐ hvad du har lært
‐ hvordan du lærte det
‐ hvem der underviste dig
‐ hvad du syntes om det
‐ hvad du kan bruge det til

Afsnit 14 – Dannerhuset

Emne: Grevinde Danner
Grevinde Danner blev født for snart 200 år siden, men hendes navn er ikke glemt. Flere af
de institutioner, hun satte i værk, eksisterer den dag i dag. Men hvem var denne kvinde?
Lav et kort portræt af Grevinde Danner.
Du kan fx fortælle kort om:
‐ hendes barndom og ungdom
‐ hendes forhold til Carl og deres fælles søn
‐ hendes forhold til Frederik den 7.
‐ hendes udseende og karakter
‐ hendes liv efter kongens død
‐ de institutioner hun satte i værk

