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lære det danske sprog. De skal også lære alle de uskrevne regler for at fungere optimalt i det danske samfund.

De uskrevne regler kan være mange og være forskellige fra miljø til miljø.

Denne bog er en slags information om og vejledning i dansk seksualmoral og den almindeligt accepterede
omgangsform i det offentlige rum. Bogen er bygget op omkring en række cases til forskellige emner. Hvert
kapitel bliver afsluttet med et debatoplæg i form af lister med udsagn om, hvad der er i orden og ikke er i
orden. Her er der også oplagt, at inddrage uskrevne regler og seksualmoral fra kursisternes eget land.

Bogen er inddelt i forskellige temaer:

• Kvinder og tøj
• Mænd og tøj

• Sådan kan man ikke gå klædt på gaden
• Sex og alkohol

• Koncerter, gadefester og større pladser
• På diskotek

• På stranden og i svømmehallen

Bogen henvender sig til de udlændinge, som har været i kort tid her i landet, og som har mindre kendskab til
dansk og danskere.
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