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Din dansker Mads Jakob Kirkebæk Hent PDF Forlaget skriver: Din dansker - nye er sider af dansk kultur er
en bog til udlændinge, der gerne vil forstå moderne danskere og deres kultur, omgangsformer og uskrevne

regler.

Bogen tager udgangspunkt i ting, der typisk undrer udefrakommende i mødet med danskerne, fx: Hvorfor er
danskerne så lykkelige? Hvorfor er danskerne så selvglade? Er danske kvinder stærkere end mændene?

Hvorfor drikker danske unge så meget? Skal jeg virkelig sige ´du´ til chefen? Hvordan bliver man en rigtig
dansker?

I fem veloplagte kapitler belyses forskellige sider af danskernes normer, værdier og idealer i forhold til bl.a.
nationalfølelse, individualisme, social lighed, børneopdragelse, kønsroller, fællesskaber og Facebook.
Pointerne perspektiveres med nedslag i danmarkshistorien, aktuelle cases, sangtekster og masser af

farveillustrationer.

På det tilhørende website dindansker.dk findes selvrettende opgaver til ordforråd og læseforståelse, samt
oplæg til skriftlige opgaver.

Materialet er ideelt til undervisningen i kultur- og samfundsforståelse på DU 3 modul 4-5 eller tilsvarende
niveauer.
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