
Under overfladen

Kapitel 1 - Her og der og alle vegne

Videoudskrift

4 Min drømmeudsigt
Peter og Casper
Hvad ville være den allerbedste udsigt for dig at have fra din - dit stuevindue?
Peter: Helt sikkert noget med vand. Det ville jeg gerne. Vand og høj himmel. Det betyder meget
for mig. Egentlig ikke så meget mere. Luft og vand det er nok det, jeg bedst kan lide.
Hvad med dig. Hvad kunne du godt tænke dig at se fra vinduet i dit værelse?
Casper: En strand - tror jeg.

Louise og Nina
Hvad ville være den allerbedste udsigt for dig at have fra dit vindue?
Louise: Jeg kunne godt tænke mig at have vand - det - altså havet - æh, fordi det har sådan en
beroligende effekt - tror jeg.
Hvad med dig?
Nina: En kæmpestor himmel og så måske nogle marker - nej, bare mest himmel.

Tenka
Hvis du selv kunne bestemme, hvilken udsigt du skulle have fra din - dit stuevindue, hvad skulle det
så være?
Jeg holder enormt meget af at øjet ikke bliver stoppet. Så det skulle nok bare være himmel - at det
sådan er uendeligt - at tankerne bare kan flyve hvor som helst. Det, tror jeg, skulle være himmel.

Stefan
Hvis du selv kunne bestemme hvilken udsigt du skulle have fra dit vindue, hvad skulle det så være?
Så skulle det være vand. Og stor himmel. Det er det vigtigste. Men det skulle heller ikke være helt
øde. Der måtte godt være lidt liv og ... Man - man måtte godt kunne se at - at der var nogle
mennesker, man kunne få fat i og sådan noget.

11 En drømmeudsigt
Sven
Hvad ville være den allerbedste udsigt fra dit stuevindue?
Ja, det, synes jeg, udsigten til en lille dal ville være. Sådan en lille dal, hvor der går en lille å nede i
bunden, og man kan se over på den anden side af dalen, og at der er træer, og der er lidt - og lidt
dyr, der går og græsser.

19 “Hvor ligger …?”
Amalie
Hvor ligger Hobro?
Hobro? Æh, ja det ved jeg ikke. Jeg kan i hvert fald ikke lige sætte fingeren



på, hvor det ligger præcis.
Hvad med Middelfart?
Det ligger, når man kører - nede ved grænsen. Ok. Jeg følger ikke så meget med i geografi …
Skanderborg?
Skanderborg? Æh, det er pinligt det her.

Sofia og Simon
Hvor ligger Hobro?
Simon: Jylland …nej.
Sofia: Ja.
Simon: Er det rigtigt?
Hvad med Middelfart?
Simon: Fyn.
Sofia: Nej, jeg kan ikke Danmarks geografi. Det er jo pinligt. Jeg synes bare ...
Simon: Er det ikke rigtigt?

Yuji
Ved du, hvor Hobro ligger?
Æh nej.
Ved du, hvor Middelfart er?
Jeg har hørt om det, men jeg er ikke helt sikker på, hvor det ligger.
Hvor tror du, det ligger?
Jeg tror, det er et sted ved Fyn.

20 Skanderborg
Sven
Hvor ligger Skanderborg?
Skanderborg, det ligger ikke så langt fra Danmarks næststørste by, Århus. Det ligger 30 km - ca. -
syd for Århus.
Hvad siger Skanderborg dig?
Ja, Skanderborg, det siger mig - Det er sådan et smukt lille sted - med en lille sø, Skanderborg sø.

21 Sønderborg, Marstal og Charlottenlund
Sven og John
Hvor ligger Sønderborg?
Sven: Sønderborg det ligger i Sønderjylland. Og Sønderborg er er meget kendt for krigen med æh
Tyskland i 1848 og 1864, hvor vi var i krig mod Tyskland - og Sønderborg Slot - æh kan man se
mange af minderne fra fra de krige.
Hvad med Marstal, hvor ligger Marstal?
John: Ja, det må du sgu nok spørge mig om. Marstal, hvor ligger Marstal? 
Sven: Det ligger på Ærø ...
John: Du ved jo så meget.
Sven: … og det er regnet for den næststørste by på Ærø. Ærøskøbing er jo - altså en - hovedstaden
og så kommer Marstal.

Mads
Hvor ligger Charlottenlund?



Charlottenlund, det ligger i Nordsjælland, nord for København - ikke særlig meget nord for
København. Det er sådan et meget velhavende kvarter æh - ligger ud mod mod vandet - og ligger i
nærheden af Dyrehaven, mange sådanne naturskønne områder og store villaer osv. Charlottenlund
Fort er der noget, der hedder.

27 Min drømmeudsigt
Tobias
Hvad ville for dig være den allerbedste udsigt fra dit værelse?
Æh. Det ved jeg faktisk ikke. Æh. Det kunne være mange forskellige ting, tror jeg. Mm. En dame
der soler sig eller æh et eller andet - en flot ting kunne det også sagtens være fx - som - jeg kunne
godt tænke mig - hvis man nu boede i Paris eller sådan noget, så - kunne kigge ned på sådan en stor
plads oppe fra ens vindue - følge med i det hele. Der er mange forskellige ting, tror jeg.

Jesper
Jesper, hvis du selv kunne bestemme udsigten fra dit stuevindue, hvad ville du så gerne kunne se ud
på?
Så ville jeg gerne kunne se ud over markerne. Jeg ville gerne kunne se ud over Esrom Sø. Og jeg vil
godt - jeg vil godt kunne se langt, og der måtte gerne være grønt, så - - bryder mig ikke om højhuse
og - og kigge ud af et vindue, og så kunne se en lejlighed ovre på den anden side. Det er ikke mig.

30 Fra Hjørring til København
Esben og Niels
Hvordan kommer - hvordan kommer man fra Hjørring til København?
Niels: Lige nu der tager man toget, og det tager jo ikke mere end fem timer - altså det en rejse på …
Esben:Vi tager bilen.
Niels: Og nogen gange - vi har jo også en bil, ikke? - Så nogen gange, så tager vi bilen. Vi er fem i
familien, ikke? Og så fylder vi den op.
Ja. Hvad kan bedst betale sig at tage med tog eller bil, når man er fem?
Niels: Altså når man er fem, så er det bil. Altså så skal vi simpelthen have en bil, fordi - altså den
yngste er jo to år, ikke? Mads er 2 år.
Esben:Mikkel er 6 år. Jeg er 9.
Niels: Ja.
Esben: Og du er 49.
Niels: Det er rigtigt - ja.
Esben:Og mor hun er 35, ikke?
Niels: Ja, det er rigtigt. Godt husket. Jeg var lidt i tvivl.

31 Fra København til Skagen
Annette
Kan du ikke fortælle mig, hvordan man lettest kommer fra København til Skagen?
Det gør man i bil.
Men hvis man nu ikke har en bil, hvad gør man så?
Ah, så - så ville jeg tage toget. Æh, man kan selvfølgelig også tage en flyver, men jeg synes, det er
næsten lige så hurtigt at tage toget. Så kan man sidde stille og roligt og læse - Altså, hvis det er med



flyveren, så skal du først ud i lufthavnen og stå der og vente - sådan rimelig længe, før du
overhovedet letter. Og så når du så ankommer til Ålborg lufthavn, så skal du alligevel til at have en
... først en bus fra Ålborg til Frederikshavn og så en anden bus eller tog fra Frederikshavn til Skagen
- så derfor vil jeg næsten foretrække at bare sætte mig ind i et tog på Københavns hovedbanegård og
så køre lige til Frederikshavn. Og så derfra den lokale “gris” til Skagen, ikke?

35 Drømmerejser
Yuji
Hvis du kunne komme hvorhen i verden, du ville - et sted du ikke har været før. Hvor skulle det så
være?
Hawaii.
Hawaii? Hvorfor Hawaii?
Fordi at der er sol og strand, og så er det altid varmt og så skulle der heller ikke være så stressende -
sådan meget fredeligt.
Hvordan ser der ellers ud, tror du?
Det som man ser meget af - det er sådan palmer og sand og solskin og mange hoteller.

Peter og Casper
Hvis nu I kunne komme hvor som helst hen i verden - et sted I ikke havde været før - hvor skulle det
så være?
Peter: Vil du svare først?
Casper: Æh. Amerika.
Hvorfor det?
Casper: Æh, fordi - Mmm. Det, tror jeg bare, er spændende.
Hvad kunne du tænke dig at se derovre?
Casper: Æh, jeg kunne tænke mig at se …
Peter: Jeg kan da huske en ting, som du har snakket med mor om, at du gerne ville se:
Frihedsgudinden.
Casper: Nå, Frihedsgudinden - ja.
Peter: Det er noget med, at man kan komme op i den, man kan kravle op - og så kan man
komme helt op i toppen.
Casper: Ja.
Peter: Ja, jeg ville gerne til Indien og vise Casper Indien. Det er fordi jeg har været der før og er
meget begejstret for Indien. Jeg synes ... for det første er det jo et kæmpestort land, og der er - det er
et meget venligt land at besøge klimamæssigt, og også befolkningen oplever jeg meget venlig. Og
der er alt. Der er jo bjerge oppe i nord, og der er vand på begge sider - på alle sider - det er jo sådan
en halvø, ikke? - og man kan opleve alt. Og så er der nogle pragtfulde toge, som stadigvæk kører,
og som ikke er veterantoge, men som er rigtige toge. Man kan køre fra nord til syd med sovevogne
og - - Indien er et utrolig spændende land og ... Så det har jeg planer om at - at på et tidspunkt - når
jeg holder op med at arbejde, så tror jeg, vi tager vi en tur til Indien. Det har vi talt om i hvert fald.

41 En drømmerejse
Annette og John
Hvor i verden kunne I tænke jer at komme hen, hvis I nu kunne komme hvor som helst hen? Et sted I
ikke havde været før?
John: Jeg kunne godt tænke mig at komme til Australien.
Annette: Tænk, det kunne jeg også.
John: Ja. Jeg tror, det kunne være spændende at tage - at komme ud og køre sådan hvor der er -
sådan lidt ørken, og se nogle kænguruer og sådan nogle ting.



Annette: Mm. Der er mange forskellige dyr i Australien. Og der er æh Sydney selvfølgelig - og
Operahuset og der er mange spændende ting, æh dejlige strande og …
John: Det er der. Der er også mange farlige dyr - edderkopper - og jeg tror - - og slanger de har
verdens farligste slanger dernede - allermest giftige slanger. Der er nu ikke derfor, at jeg vil derned.
Jeg tror, det kunne være spændende at se.
Annette: Og så skulle vi ikke have Sune med, for han er bange for edderkopper.

Simon
Hvis du kunne rejse et hvilket som helst sted hen i verden. Et sted du ikke har været før. Hvor skulle
det så være?
Australien.
Hvorfor det?
Der kan jeg forstå, hvad de siger, og så er det stadig eksotisk.

57 Yndlingssteder
Tenka
Er der nogen steder i Danmark, du særlig godt kan lide at være ud over her, hvor du bor?
Men jeg kan meget godt lide at være her. Jeg kan godt lide min hverdag.
Men er der nogle naturområder fx, du er glad for at komme til?
Nu er jeg ikke så vild med natur - altså - jeg er mere vild med storbyer, så derfor er jeg vild med
København. Jeg er vild med Amalienborg. Jeg er vild med at gå ned til vandet - det er selvfølgelig
lidt natur, men det er sådan mere mennesker - hvor mennesker er.

Cecilia
Er der et sted i Danmark eller i Sverige eller andre steder i verden, du særlig godt kan lide at være?
Æh ja, altså - nu er det sådan at jeg er født i Sydamerika, så - og der har jeg så været et par gange.
Og det - jeg har det - altså der har jeg det bare så godt. Altså det er en helt anden verden der, så det
... Jeg føler mig meget godt tilpas der.
Hvor i Sydamerika?
I Chile så ...
Er der så et sted i Chile, som du er særlig glad for at vende tilbage til?
Ja, det er der, hvor jeg er født.

Mogens
Æh. Er der et sted i Danmark eller i udlandet, du du særlig godt kan lide at være? Og hvordan ser
der ud?
Ja. Altså, jeg vil sige i i Danmark, der er der nogle steder i Midtjylland, som jeg godt kan lide
omkring Silkeborg - omkring Silkeborgsøerne som - som, jeg synes, er meget meget smukt Og nu
er det sådan efterårstid, og på den tid af året der er der meget meget smukt med skovene, søerne og
farverne, der kommer. Der er jo noget af det mest kuperede terræn i Danmark på - på - på de kanter.
Og det er et sted, som jeg - nu kører jeg en del gennem landet sådan i forbindelse med mit arbejde,
og der - der er jeg altid meget glad for at komme.



59 Min drømmerejse
Susanne
Hvis du kunne rejse, hvorhen i verden du ville i en måneds tid - et sted du ikke har været - hvor
skulle det så være?
Altså nu er en måned måske lang tid, men ... så tror jeg godt, jeg kunne rejse til Grønland. Det
kunne jeg utrolig godt tænke mig.
Hvorfor?
Fordi at - jeg forestiller mig det som et fantastisk sted, altså naturen, isbjergene. Æh, ja, også den
grønlandske befolkning. Altså det ... på mig virker det sådan meget anderledes - og det kunne jeg
utrolig godt tænke mig at opleve - også - altså ja, med fjordene, sælerne - og alt det der. Det kunne
jeg godt tænke mig at opleve.

72 Skagen
Annette
Hvor er du vokset op?
I Skagen.
Kan du fortælle tre ting om Skagen?
Det er en skøn by ved havet. Det er den nordligste by i Danmark, og der er to have omkring:
Vesterhavet og Kattegat. Og så er der heden. Det er også enormt skønt at gå ture i heden. Tre ting?
Ja, hvad er den tredje ting? Jeg var der jo som barn. Så dengang var det jo en meget stille by -
specielt om søndagen, da syntes vi børn jo, det var meget meget kedeligt. Så da jeg blev 17 år, så
skyndte jeg mig at rejse sydpå til oplevelser.

73 Gilleleje
Susanne
Hvor er du vokset op?
Jeg er vokset op i Gilleleje.
Kan du fortælle tre ting om Gilleleje?
Altså da jeg var barn i Gilleleje, var det jo en lille by, hvor alle kendte alle, og der var meget
kedeligt om vinteren, og så blev der utrolig spændende - især da jeg blev større selvfølgelig - om
sommeren, fordi der kom en masse københavnere, og så var der liv og glade dage. Og samtidig er
det også en by, hvor man ikke skal foretage sig ret meget, uden at alle ved det. Eller sådan var det i
hvert fald dengang - alle kendte alle og snakkede om alle. Så jeg har egentlig ikke lyst til at bo der i
dag.

74 Tåstrup
Birte Jeppesen
Bitten, hvor er du vokset op?
Jeg er født på Frederiksberg og har boet mine første otte år i København. Så flyttede mine forældre
til Tåstrup, og der har jeg haft min barndom, som jeg husker - øh -
tydeligt selvfølgelig, men …
Vil du fortælle tre ting om Tåstrup?
Ja, men der må jeg jo også sige, at netop fordi jeg er så gammel, så er Tåstrup, som jeg oplevede
som barn, det eksisterer ikke mere. Det - nu er det en stor by i - Da jeg boede der, da var det - jeg vil
ikke kalde det en landsby, men det var en lille stationsby, og der var en kommuneskole, og der var
en privatskole, som jeg gik på - og så var der forretninger, som havde været i flere generationers
eje. Men det voksede og voksede, og nu kender jeg slet ikke byen mere. Det gør jeg ikke. Den er -
har - er helt charmeforladt. Det kan jeg ikke være bekendt at sige, men det er den. Ja.



75 Vejle
Lone Jepsen
Hvor er du vokset op?
Jeg er vokset op i Vejle, hvor min mor har boet i flere genera.. - eller min mors familie har boet i
flere generationer. Æh, vi boede nede ved havnen i et almennyttigt boligbyggeri - æh, hvor vi har en
- eller hvor min far og mor har en fantastisk udsigt ud over Vejle Fjord. Så det var - det var et rigtigt
godt sted at vokse op. Vejle er et dejligt - et dejligt sted - med en meget smuk natur omkring. Der er
meget skov. Og der er Vejle Fjord. Vi havde en lille båd, som vi lå og sejlede rundt i om sommeren
derude. Æh, og min søster og jeg var også medlem af Vejle Roklub, som lå - som lå lige 200 m fra
hvor vi boede.



Kapitel 2 - Det  man også godt sige

Videoudskrift

87 Det danske sprog
Stefan
Har du tænkt på, at det danske sprog forandrer sig?
Ja, meget. Altså vi elsker jo at bruge amerikanske ord - og også altså - også andre
landes ord - og elsker også at finde på ord. Der opstår hele tiden nye ord. Øhm - Nok
mest blandt unge, men det bliver så hurtigt indoptaget i sproget.
Hvordan har du det med det?
Det er fint. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide selv at - at bruge nogle af de ord,
der er - der er nye. Fordi de tit er bedre til at forklare noget end nogle gamle lidt
mere stive ord, man har lært fra man var barn.

108 Flydende dansk?
Maida
Hvis du skal definere flydende dansk, hvad er det så?
Flydende dansk, så ... man taler - hvad er det - korrekt grammatisk og med ikke så stærk accent som
jeg har i hvert fald - ikke så stor accent, så man bliver forstået med det samme. Der kommer ikke så
mange "Hvad siger du?" eller "Hvad?" - og sådan noget - bagefter.
Hvad betyder det at tale flydende dansk?
Åh, det betyder meget for mig. Jeg vil så gerne tale flydende dansk, og det kan jeg ikke. Det
kommer jeg aldrig - fordi jeg mener, jeg er for gammel og kan ikke lære den rigtig flydende dansk.
Men det ville betyde meget for mig, for det er svært at udtrykke nogle gange. Jeg vil gerne snakke -
også på arbejde og kan godt lide at kommunikere meget med mennesker. Nogle gange er det svært
at bare huske et ord - nogle gange mangler bare man et ord eller sådan noget - og så hvis der
kommer misforståelser eller sådan, og det er ikke rart.

Omelhassan
Omelhassan, hvad syntes du var sværest, da du begyndte at lære dansk?
Ahm - udtale! Ja - ahm - det er meget svært at øh udtale dansk, men
det er o.k. med grammatik. (Klip)
Ah - for example jeg læser aviser, og jeg forstå næsten det hele, men når
jeg starter at tale dansk, så bliver jeg nervøs, fordi jeg kan ikke tale flydende
dansk og - og det er ikke så godt. (Klip)
Hvornår taler man flydende dansk?
Man taler flydende dansk - ah - når man taler uden at oversæt ord ind i hendes
eller hans hoved, så ... . Men men jeg  - jeg synes, det er svært til mig nu.



113 Mange slags dansk
Birte Jeppesen
Når du nu er blevet så gammel, som du er, så har du jo også oplevet dansk forandre sig - at sproget
forandrer sig?
At sproget forandrer sig. Ja, i høj grad, og det generer mig meget tit, når jeg hører radio. Der ... jeg
synes ikke, der tales så smukt dansk, som der blev gjort for 20 år siden for eksempel. Men det
skægge ved det er jo, at ser man en gammel dansk film, så lægger man rigtig meget mærke til, hvor
meget sproget har forandret sig. Det er næsten det mest påfaldende, når man ser en gammel film. Ja.
Øh - på landet er det nok ikke ... jeg ved ikke om ... om sproget er så forandret på landet, for der er
jo stadigvæk dialekter. Og der hvor jeg bor ... de gamle mennesker kan man godt høre kommer fra
Nordvestsjælland, men yngre mennesker tror jeg ikke - de har ikke den samme dialekt som deres
bedsteforældre.
Hvad mener du om dine børnebørns sprog?
Jeg synes de taler meget hurtigt (griner) og meget utydeligt. Det kan knibe at forstå, hvad de siger.
Især når de taler med hinanden. Det er lige som om de tager en lille smule hensyn til mig. Når de
taler til mig, så kan de godt udtrykke sig en lille smule højere og tydeligere. Men deres sprog er jo
også helt anderledes, end sproget var, da jeg var ung. Det er klart. Men jeg nyder at høre radio, når
én taler et tydeligt og dansk, som man kan forstå, og som ikke er krukket, men naturligt for den der
taler det.
Hvordan har du det med engelsk i sproget?
Efterhånden så bliver det jo en naturlig ting, altså man tænker jo ikke over det. Og - øh - man falder
jo selv i mange gange og bruger engelske udtryk, fordi det er blevet ... det ligesom indgår i det
danske sprog, så det støder egentlig ikke. Det synes jeg ikke, men det er ligesådan, når man læser en
bog, øh. Åh, jeg synes, det er så dejligt at læse dansk, der er smukt formet. Det nyder jeg i høj grad.
Jeg kan høre det i mit indre øre, når jeg læser en bog, der er velskrevet.

124 Definitioner
1.
Yuji (forklarer hvad smørrebrød er)
Æh - dansk rugbrød med mange ting på - man kan have sådan fiskefilet og forsk- andre ting på -
open sandwich

2.
Daniel og Matias (at brokke sig)
Daniel: At man - at man ikke kan lide de ting, og man siger for - altså - de er dårlige og sådan

noget - man er måske sur. 
Matias : Klager over -
Daniel: Klager over ting, fordi de er dårlige.

Nadja og Nela (også at brokke sig)
Nadja: Hvis man er utilfreds med noget - og så siger man, at det synes jeg ikke.
Nela: Og sådan noget.



3.
Nadja og Nela (hyggeligt)
Nela: Det er, når det er, at man hygger sig for eksempel - hvis det er, man ser fjernsyn eller

sådan noget og spiser slik og sådan noget.
Nadja: Nej - ellers hvis man er på skovtur sammen med familie eller venner, og man har det

dejligt sammen.

Matias og Daniel  (også hyggeligt)
Matias: Det er, hvis man har det godt for eksempel.
Daniel: Det er sjovt at være der.
Matias: Ja.

4.
Mette og Frederikke (hjemve)
Mette: Det er, hvis man savner sin familie - hvis man er på lejrtur, så kan man savne sin mor og

far eller sine søskende eller sådan noget
Frederikke: Ja (fnis).

Matias (også hjemve)
Det er, hvis du er ude hos en kammerat for eksempel  - og så øh, så øh - kan han ikke lide og det -
han savner sin mor og sin far for eksempel.

5.
Yuji og Daniel (omvej)
Yuji: Det er sådan en genvej - en anden vej end den almindelige - en hurtigere.
Daniel: Nej, en langsommere.

Nadja og Nela (også omvej)
Nela: Det er, når man tager en længere vej, end man også kan tage.
Nadja: En længere vej vel.
Nela: Ja

6.
Nadja og Nela (leverpostej)
Nadja: Det er noget mad - sådan noget brunt noget.
Nela: Ja, det er svært at forklare.
Noget brunt mad?
Nadja: Ja, man kan smøre på madder.
Nela: Det er ikke helt brunt, Nadja.
Nadja: Er det ikke?
Nela: Nej
Nadja: Nå, lysebrunt - altså.



146  Hvad er svært?
Louise, Nina, Peter, Annette og Mads
1.
Louise og Nina
Hvad tror I, udlændinge synes er det sværeste at lære på dansk? Hvad er det sværeste ved dansk?
Louise: Sådan rent sprogligt, så er det vel de der bløde d'er.
Nina: Det er i hvert fald det, man får at vide.
Louise: Ja, men det tror jeg også.
Nina: Nej, jeg tror, det er sådan noget grammatisk.
Louise: Ja, der er ikke så mange regler.
Nina: Jo, der er!
Louise: Nej, men de er sådan - du kan ikke - det er ikke ligesom på tysk.
Nina: Jo, der er altså ret mange regler på dansk. Det ved du jo bare ikke, for du har aldrig haft

dansk grammatik.
2.
Peter
Hvad tror du, udlændinge synes er svært i dansk?
Ja, altså sprogmæssigt?
Mm.
Åh, er det ikke vores d'er? Og så er det vel retningsbestemmelser: op, ned, hen, ud -
æh - nede, oppe, ovre. Det må være fuldstændig umuligt for en udlænding at finde ud
af. Om det hedder oppe i Helsingør eller nede i Præstø eller ovre i Jylland eller æh
o.s.v. Det må være frygteligt, frygteligt, frygteligt. Godt jeg ikke skal prøve det.

3.
Annette
Hvad der er svært ved det? Uh, det ved jeg ikke.
Altså hvad er svært i det danske sprog? Hvad er svært at lære, tror du?
Jamen jeg tror, vi bruger mange specielle udtryk og - måske, altså vi bruger meget
med ironi. Det tror jeg kunne være svært at fange. Og så er vores sprog sikkert så
anderledes end det sprog, de kommer fra, ikke??
Tror du, der er nogen lyde, der er særlig svære at lære?
Ja, det er nok vores ø'er. Altså rødgrød med fløde, ikke? Som vi plejer at spørge udlændinge om,
ikke? Det er noget med ø'erne, som er svære at udtale.
Hvad med grammatikken?
Jeg tror, al grammatik er svær.

4.
Mads
Altså jeg tror jo - øh - jeg kan forestille mig, at udtalen må være svær, fordi det det er ikke noget
klart sprog. Øh - altså mange konsonanter er meget utydelige - og æh - mange endelser. Der - der er
meget stor forskel på det skrevne og det talte sprog. Man kan ikke se, hvordan det lyder! Det er
simpelthen fuldstændig umuligt. Så, det kan jeg forestille mig må være vanvittig besværligt at lære.
Men jeg synes egentlig, det er imponerende, når man ... så mange man møder rundt omkring  - at at
de faktisk er i stand til at kommunikere uden de store problemer. Selvfølgelig kan man høre, om det
er udlændinge eller ej, men men men dem, der har lært dansk, synes jeg faktisk klarer sig godt.

160 Det sværeste
Mohamed
Hvad syntes du var sværest, da du begyndte at lære dansk?
Æh ... udtryk. Det var den værst ... æh.



Mener du udtryk, forskellige faste udtryk?
Nej, ikke faste udtryk. Det er, når man sætter trykstreger.
Nåh, tryk?
Ja
Hvordan vi udtaler, og hvordan vi lægger tryk på nogle ord?
Ja ja.
Er det meget forskelligt fra tryk på arabisk?
Ja, helt forskelligt. Ja ... æh ... når ... æh ... da jeg begyndte ... æh ... lære dansk, jeg kunne ikke
forestille mig, at jeg ... ah ...kunne klare det ... at ... i begyndelsen, men bagefter det kommer ...
deeee ... mm... det kommer an på, hvordan man øver ... ah ... snakke med ... æh ... dansker. Men
hvis man kun satser på klassen ... og så kun hjemmearbejde, så ... der sker ikke noget.
Hvad skal man gøre mere end at arbejde i klassen og lave hjemmearbejde?
Jeg synes det først og fremmest at man skal snakke hele tiden ... æh ... dansk med
andre ... med andre, men ... æh ... prøve at glemme ...æh æh ...sin egen ... æh ... sprog.

162 Laila er her
Laila
Hvad synes du var sværest, da du begyndte at lære dansk?
Det allersværeste det er - man skal lige vænne sig til et helt nyt sprog. Selv om man troede, man kan
lidt engelsk, men det er alligevel stort forskel. Og øh det er øh meget svært at udtale R - det har vi
slet ikke i de asiatiske sprog, så det har jeg kæmpet meget. Øh - Jeg har været lidt uheldig, fordi jeg
boede i Rødovre i starten. Så hver gang folk spørger mig "Hvor bor du?", så siger jeg "Må jeg ikke
skrive det for dig?". Så senere siger jeg til mig selv "Hvis jeg skal bo i Danmark, så skal jeg kunne
lyde, så jeg øvede og øvede. Til sidst kunne jeg sige rødgrød med fløde. Det lykkedes da.
Hvad synes du er den bedste metode at bruge, når man skal lære et nyt sprog?
Åh, det er lidt svært at svare. Altså det er meget forskelligt fra person til person, ikke.
For mit vedkommende, det allerførste - skal jeg jo kunne udtale R. Så - det jeg har gjort - jeg lader
radio tændt hele tiden, uanset jeg står og vasker op, eller jeg går ud og gør rent eller -. Lige så snart
jeg synes, jeg har mulighed at tænde for radioen, så jeg lader radioen køre. Så jeg kunne - på den
måde, jeg får sprogets intonation og melodi ind i ørerne hele tiden. Og det er også samme metode,
jeg brugte på mine egne elever, som studerer kinesisk. Jeg har sagt til dem, jeg indtaler lektionen i
kassettebånd, så kan I lytte til det, når I kører bil. Det er ikke, fordi jeg snakker flot kinesisk. Det er
bare for, at I kunne få lydene, altså i ører hele tiden, så I vænner jer til sproget. Det er meget meget
vigtigt man taler et nyt sprog med den rigtigt intonation. Altså den melodi, som lyder rigtig.



Kapitel 3 - Skole, skole, skole

Videoudskrift

168 Interview
Video - Casper
Hvad klasse går du i?
2.u.
Hvad er dit yndlingsfag?
Matematik.
Hvorfor kan du godt lide det?
Fordi jeg er god til at regne, og jeg synes, det er sjovt.
Hvad er dit værste fag?
Det tror jeg er musik.
Hvorfor?
Jeg synes ikke, det er så sjovt at synge og sådan noget.

174 Mit bedste og mit værste fag
Matias, Daniel, Frederikke,Yuji, Radhika og Helle
Matias
Hvad klasse går du i?
Jeg går i 6.
Hvad er dit yndlingsfag?
Det er gymnastik.
Hvad kan du bedst lide i gymnastik?
Når vi er indendørs i vores hal.
Og laver hvad?
Det er sådan - hopper rundt og sådan noget.
Hvad er dit værste fag?
Det er matematik.
Hvorfor det?
Fordi det er - jeg ikke er så god til det.

Daniel
Hvad er dit yndlingsfag?
Det er - - idræt.
Hvad er det bedste i idræt?
Det er, når vi spiller hockey.
Hvad er dit værste fag?
Matematik.
Hvorfor?
Fordi det er svært og kedeligt.

Frederikke
Hvad klasse går du i?
6.
Hvad er dit yndlingsfag?
Æh - - Jeg tror ikke rigtig, jeg har noget - lidt gymnastik.
Hvad  kan du godt lide at lave i gymnastik?



Spille bold og sådan noget.
Hvad er dit værste fag?
Matematik.
Hvorfor?
Fordi jeg er ret dårlig.
Hvad, synes du, er det vigtigste fag at have i skolen?
Dansk.
Hvorfor?
For det skal man bruge.

Yuji
Hvad er dit værste fag?
Det er matematik.
Hvorfor det?
Det, det ved jeg ikke. Jeg synes bare - det er sådan meget anstrengende, når
man skal lave matematik.
Hvad, synes du, er det vigtigste fag at have i skolen?
Det må nok være matematik.
Hvorfor er det så vigtigt?
For der er meget regning, når man bliver større, ikke? Hvis man skal købe lejlighed,
skal man regne ud, hvor stort det er. Hvis man køber ind, skal man regne ud og se, hvor meget man
har råd til og - med al skatten og alt det der så ...

Radhika og Helle
Æh, Radhika - hvad med dig, hvad er dit yndlingsfag?
Det er svømning.
Helle: Og også gymnastik.
Er der andre fag?
Hva’?
Er der andre fag, du godt kan lide?
Ja, billedkunst og gymnastik - og øh - ja dem.
Hvad er så dit værste fag?
Matematik.
Hvorfor det?
Fordi at jeg synes - vi skal lave alt muligt - vi skal - vi får alt for mange lektier for. Og så, så laver
vi også noget lidt for svært. Han for- og så også fordi han forklarer ingenting, når vi - når vi skal
have det. Når vi skal have noget nyt, så siger han ingenting - og så, så når vi næsten ikke at lære
noget, og så - og så synes jeg også, vi får for mange lektier for.

179 Pjæk
Issa, Lone, Ben, Susanne
Issa
Issa, har du nogensinde pjækket fra skole?
Ikke rigtigt - øhm - altså nej - ikke rigtigt - ikke uden at jeg har fået lov, nej - så har jeg ikke.
Hvem får man lov til at pjække af?
Hvis - eller pjække og pjække - hvis æh, du skal et eller andet vigtigt, så kan man lige ringe til sin
mor og spørge, om det er i orden, om man om man tager fri fra de sidste to timer eller sådan noget.
Men det har jeg gjort to gange eller sådan noget. Men det er ikke noget, der sker tit.



Lone
Har du nogen sinde pjækket?
Ja, masser af gange. Min far og mor var meget sådan liberale, hvad det angår - så hvis der var en
dag, jeg ikke syntes, jeg havde lyst til at gå i skole, så var det også i orden. Altså nu var det ikke
sådan, jeg var væk i lange perioder, men - men en enkelt - det ved jeg ikke - det blev måske til en
tre eller fire dage om året eller sådan et eller andet, men det - det var i orden derhjemme, at - at jeg
ikke gik i skole. De vidste det jo så godt.

Ben
Har du nogen sinde pjækket?
Ja, en gang - der var jeg hos min mormor, fordi min mor var på skolen som sagt og mine søskende,
så …Det ville altid blive afsløret, så - det gjorde jeg ikke - der var jo ikke nogen grund til at pjække,
når man fik ballade bagefter. Så - ja, én gang - i folkeskolen.

Susanne
Har du nogen sinde pjækket?
Ja, det har jeg - det - jeg kan ikke huske noget specielt om det. Det ved jeg bare, jeg har - og med
min mors accept og …

183 Mine værste lærere
Ulla
Hvem var din værste lærer?
Min værste lærer? Jo, det var min tysk- og engelsklærer, Predbjørn, for jeg var
ikke så god til at udtale tysk. Og så hver eneste time vi havde tysk, så var det altid mig - syntes jeg -
der skulle læse op. Og så havde han et forfærdeligt temperament. Og dengang måtte man jo godt slå
på eleverne - så han havde det med at kunne stikke en lussing ud - og så kunne han blive så
hysterisk. Han var rødhåret. Man siger jo om rødhårede lærere - om rødhårede i det hele taget - at
de lidt - har et et lidt vildt temperament. Det tror jeg nu ikke, er rigtigt, men han havde det. Og han
slog pegepinden i katederet, så den - så pegepinden knækkede, og han gjorde det ikke bare en gang,
han gjorde det mange gange. Men ind i mellem så kunne han også være ganske rar. Og det var
faktisk ham, der tog os med på lejrskole og gav os nogle gode oplevelser på den måde, men når
temperamentet løb af med ham, så var han ikke rar.
Ulla
Jeg havde en håndarbejdslærerinde som foruden at undervise i håndarbejde så
underviste hun i matematik. Og hun var virkelig frygtet, fordi hun havde det
også med at give en lussing. Nu var jeg så heldig, at jeg æh var ret god til at strikke og til at sy, så
jeg kom aldrig i krambolage med hende. Men de stakkels piger som havde ti tommeltotter og ikke
kunne strikke og sad med svedige hænder - - og det hvide garn - det blev sortere og sortere. Dem
kunne hun godt blive så vred på, at hun stak dem en lussing. Og det var jo helt forkert - en
forfærdelig pædagogik at have. Og det gjorde, at der var ingen, der kunne lide hende. - Faktisk
havde man ondt i maven, inden man skulle ind og have de timer med hende. Og det endte også med,
at der blev klaget over hende. Og jeg tror, at mange af dem, der havde svært både ved håndarbejde
og ved matematik, de fik en utrolig dårlig oplevelse med hende. Så det er meget godt, at det i dag er
forbudt at slå på børn, når det er fuldstændig uberettiget. For man kan jo altså ikke gøre ved, at man
ikke rigtig kan strikke eller få stingene til at være lige.

188 1. klasse
Anne-Sophie, Noa, Cornelia og Sigrid
Går I i samme klasse?



Ja.
Hvad er det for en klasse?
1. H. C. Andersen.
Hvad hedder den anden førsteklasse?
1. Christian den10.
Hvad er bedst - 1. H. C. Andersen eller 1. Christian den 10.?
1. H. C. Andersen.
Hvorfor?
Fordi ... at ...

Anne-Sophie, Noa, Cornelia og Sigrid
Hvad laver I i frikvartererne?
Noa: Vi slås nede i skolegården og sådan noget.
Cornelia: Med drengene.
Noa: Fordi de sparker og slår hele tiden, så bliver vi gale på dem.
Sigrid:Og “Bro bro brille” også.
Cornelia: Og laver “Bro bro brille” og sådan - fangeleg.

197 For og imod karakterer
Maida
Har du gjort dig nogen tanker om det danske skolesystem?
Ja, det har jeg faktisk. Jeg prøver nogle gange at sammenligne med min skole
eller sådan, og jeg snakker meget med andre forældre - og især med danske, fordi jeg vil ger.. for
mig det er svært at se, hvor står mine børn i den - hvad er det - skolesystem. Om de er gode, eller
om de klarer (sig), fordi der er ikke nogen karakterer her i dansk skole. Man får ikke karakterer, så
man kan ikke se lige præcis, hvor står ens børn. Men på en anden måde, mener jeg, det er også godt:
Børnene går i skole, og de er glade. De er ikke under pres. Hjemme hos os var vi meget under pres.
Man skal kæmpe hele tiden for at få de - hvad er det - høje karakterer, men på den anden måde - når
man får karakterer, så man kan se, om man har klaret sig godt, eller om der er nogen steder, man
halter. Så vi kan hjælpe og træde til, hvis der er nogen - hvad er det - fag, som de er ikke særlig
gode til.

215 Forældre og skole
Bodil
Har du børn?
Ja, jeg har to. Men de - den ene er voksen og flyttet hjemmefra. Den anden går
i gymnasiet.
Hmhm. Er du en aktiv æh forælder?
Jeg vil sige, jeg har været mere aktiv, end jeg er nu, men jeg går til
forældremøderne og jeg er faktisk ked af, hvis de ligger på aftener, hvor jeg
ikke kan komme - og det kan jeg tit ikke, fordi jeg selv har aftenarbejde. Jeg er
meget glad for at komme til arrangementerne på på hendes skole - også
forældremøderne, men altså børn der går i gymnasiet, de klarer jo næsten det
hele selv.
Hvad så da børnene var små?
Men da var jeg mere aktiv. Jeg har været forældrerepræsentant i folkeskolen.
Hvad vil det sige?
Ja, det vil sige, jeg var kontaktperson for forældrene - mellem mellem forældrene og
lærerne. Og jeg arrangerede skovture og fester og ja, lavede meget praktisk



arbejde i virkeligheden.

Tenka
Du har et barn, der går i skole, ikke?
Jo.
Er du en aktiv forælder?
Ja, det synes jeg.
Hvad vil det sige?
Jamen, det vil sige at være engageret i sit barns hverdag. Når det starter i sådan
en klasse, så er det ligesom at få en ny familie - at det er ti år man skal være
sammen. Så en god forælder er også en, der må engagere sig.

218 Aktive forældre
Peter
Du er far til en dreng i folkeskolen.
Ja.
Er du en aktiv forælder?
Ja, det er jeg.
Hvordan?
Jeg sidder - ja ikke lige omkring skolen. Vi har delt det sådan, at jeg har haft -
siddet i bestyrelsen for fritidshjemmet, som ligger i samme bygning som skolen, og Caspers mor
sidder i sådan en kontaktgruppe til skolen. Så jeg er sådan set aktiv forælder, men måske ikke lige
omkring folkeskolen. Det har vi så delt sådan, så at Caspers mor er aktiv der, og jeg er så aktiv på
fritidshjemmet - der har jeg siddet i bestyrelsen.
Hvad laver den kontaktgruppe til folkeskolen, som din kone er med i?
De - æh ...
Undskyld, er det en skolebestyrelse?
Nej, det er det nemlig ikke, fordi der er ganske få medlemmer i skolebestyrelsen - der er hun ikke
medlem, men men så har hvert klassetrin - har en kontaktgruppe, som er forbindelsesled mellem
klassen og forældrene og skolebestyrelsen. Så det er sådan et et mellemled, de selv har skubbet ind i
den officielle struktur, kan man sige, og det er jo netop at få en dialog mellem mellem forældrenes
ønsker og behov og så skolebestyrelsen, som jo er den udøvende æh funktion - har den udøvende
funktion. Og det handler jo meget om holdninger og værdier i disse år i folkeskolen. Hvad er det for
holdninger æh, der skal være æh kendetegnet ved den her skole - hvilke værdier - værdigrundlaget  i
skolen. Det er det, man diskuterer meget.
Hvad er det for værdier og holdninger, der har været diskuteret?
Der har været meget diskussion om - om - om fx æh omgangsformen, omgangstonen, de sociale
elementer i æh at opbygge en klasse - altså respekt for hinanden, respekt for forskelligheden,
respekt for individet. Det er emner, som som bliver diskuteret meget og jo også specielt  - kan man
sige - i den situation, hvor der kommer elever med en anden kulturel baggrund end den danske. Der
er det jo vigtigt netop at få de æh synspunkter frem og få dem debatteret og få en forståelse og en
respekt for, at man kan godt have andre meninger end lige den almindelige autoriserede,
leverpostejsfarvede danske holdning, men at der også findes andre holdninger i det her æh - den her
verden, og dem må man give den samme respekt og forståelse.

223 Yndlingsfag
Louise
Hvad klasse går du i?
Jeg går i 1.G - gymnasiet.



Matematisk eller sproglig?
Sproglig linje.
Hvad er dit yndlingsfag?
Æh, det er nok dansk.
Hvorfor?
Fordi det er det fag, hvor man æh - hvor man er nået længst, og derfor
kan man gå mest i dybden med de ting, man laver.
Og hvad laver du?
Vi laver mange fortolkninger af tekster og billeder, og æh det synes jeg er
spændende. Og så lige for tiden har vi projekt om 50’erne i Danmark.

225 I skole i Mombasa
Kirstin
Hvad - Hvordan var det anderledes at gå i skole i Mombasa end i Sønderjylland?
Ja, æh det var jo - ja, klimaet som det første - og så var der - den første skole jeg gik på var en ren
pigeskole - meget striks - og der var skoleuniform - man skulle rejse sig op, når læreren kom. Og
jeg kan huske, der var - der var elever, der blev udvist, fordi de havde forkortet deres skoleuniform.
Det måtte de ikke. Så det var en meget - sådan streng skole, men så skiftede jeg skole og kom over
på en anden, hvor det var blandet og det var sådan lidt mere liberalt, men det var stadigvæk - sådan
de samme principper. Der - det var meget anderledes. Og det var svært at komme fra en skole,
hvor man kaldte sin lærer for fornavn til at være hr. og fru og frøken med sin lærer. Og den anden -
altså en anden disciplin i det hele taget.
Hvor - hvordan med - hvordan var undervisningsformen i klassen?
Hvordan var den? Den var jo - den var meget baseret på at have paratviden - øh - og så - man skulle
sådan rejse sig op, hvis man skulle spørge om noget og - jeg tænkte nok ikke så meget over det. Det
var ikke - altså det var jo - det var jo - det foregik på engelsk , og det var - altså jeg kan godt huske,
der var ikke sådan - der var ikke noget projektarbejde - eller det der featureuge, som man var vant
til. Det var meget baseret på, man havde læst - hvad man havde læst i bogen, det skulle repeteres,
og så havde man tilegnet sig det - og videre til det næste. Det var i hvert fald meget sjovt at prøve
det på den måde.

228 Efter grundskolen - hva’ så?
Tobias og Simon
Hvad klasse går du i?
Simon:
9. klasse.
Hvad med dig?
Tobias:
Jeg går i 9. klasse også. Vi går i klasse sammen.
Hvad skal du lave efter 9.?
Jeg skal nok på teknisk skole - i Lyngby - og uddanne mig som tømrer.
Ja. Hvorfor vil du gerne være tømrer?
Jeg synes, det er fedt. Altså jeg har også lige været i praktik som tømrer nu
her i - erhvervspraktik i 9. Og det er hyggeligt at være udenfor, og det
er dejligt materiale - træ, synes jeg, at arbejde med så (det) synes jeg er ret fedt.
Og du skal gå på teknisk skole?
Ja.
Du har ikke tænkt på at komme i lære?
Jo, men det skal jeg nok først bagefter. Jeg havde også foresti ...



fordi jeg - jeg ved godt, at jeg ville være tømrer, ikke? Jeg kunne godt bare
starte med at tage læreplads. Men jeg tror bare lige først, jeg tager teknisk, så …
Hvor lang tid tager det?
Det tager 20 uger - 5 måneder, men du skal jo stadig i skole, når du
er kommet i lære. Der er sådan nogen bestemte tidspunkter, man skal fem uger i skole i sådan en
tømrerskole.
Var du i praktik - eller var du i erhvervspraktik æh i en - i et tømrerfirma?
Ja.
Hvad lavede du?
Jeg var - der var jeg både som tømrer og snedker, så der var vi ude og
isolere tage og lave nyt tage og sætte nogle nye udhæng op på nogle
tage osv. så - ja.
Hvad vil du lave efter 9.?
Simon:
Jeg tror, jeg skal på hhx.
Hvad er det?
Det er en erhvervsrettet gymnasieuddan… eller uddannelse - så man får
sådan en smart hue også.
Hvorfor har du valgt hhx?
Det er fordi at, jeg synes, at alment gymnasium, det er sådan mere en
fortsættelse af folkeskolen, og jeg vil gerne prøve noget nyt. Og så kan jeg
også godt lide det - de fag, de har.
Hvad er det for fag?
Det er samtidslære, ideologi og international - international økonomi og
erhvervslære.
Ved du, hvad du vil bagefter?
Nej. Jeg skal nok studere videre, men jeg har sådan en nogenlunde ide om (at) jeg skal ind i det
private erhvervsliv.
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233 To kolleger
Mette og Kirstin
Vil I fortælle lidt om jeres arbejde?
Mette
Ja - Skal jeg starte? Jeg underviser udlændinge i dansk på et sprogcenter - og det har jeg
gjort i - 28 år, tror jeg. Og jeg har både aftentimer og dagtimer. Og jeg er meget glad for det. Ellers
havde jeg nok ikke været der i 28 år. Det er meget spændende fordi man møder mennesker fra hele
verden, og det er meget afvekslende, så ... Hvis jeg en dag er i dårligt humør, så hjælper det altid at
gå på arbejde. Man kan simpelthen ikke være i dårligt humør og være på arbejde på samme tid. Så
det er jo en stor fordel.

Kirstin
Ja, jeg er jo så noget mere ny - jeg arbejder også på et sprogcenter, men har kun gjort det i
et par år. Og jeg håber da også at jeg vil gøre det i 28 år og stadigvæk være så glad for det. Jamen
jeg underviser også udlændinge i dansk og er - og læser samtidig på universitetet, så - skal til at
skrive speciale om hele området.

240 Fire erhverv
Nadja og Nela
Hvad laver din mor?
Nadja:     Min mor hun er sagsbehandler. Det er noget med. - Æh - det er et eller andet

med, at der er nogen gange - der kommer nogen og vil have nogen penge og
sådan noget.

Kunne du godt tænke dig at få et arbejde ligesom din mor, når du bliver stor?
Nadja:     Jeg ved ikke rigtig - jeg tror, det er nogle andre ting, jeg gerne vil have. Jeg

tror, der er nogle ting, jeg hellere ville. Måske er det kedeligt at sidde hele
dagen foran en telefon med en computer.

Kunne du godt tænke dig at have noget arbejde ligesom din mor, når du bliver stor?
Nela:       Ja - jamen, jeg vil hellere lave noget andet.
Hvad kunne du tænke dig at lave?
Nela: Dyrlæge.
Hvorfor det?
Nela:        Fordi jeg godt kan lide dyr.
Hvad for et dyr kan du bedst lide?
Nela: En løve og hunde.
Hvad kunne du godt tænke dig at blive, når du bliver stor?
Nadja:     Mig? Det ved jeg ikke. - Æh - det ved jeg faktisk ikke.
Har du aldrig tænkt på noget - sådan bare lidt?
Nadja:     Jo, jeg kunne godt tænke mig på en måde at være ingeniør og og tegne huse og

sådan. Jeg kan godt lide at tegne.
Hvad laver din far?
Nadja: Min far han arbejder i en klub - ungdoms ... næh, fritidsklub, tror jeg, det er.
Hvad laver han der?
Nadja:     Arbejder med børn altså.
Hvad laver han, når han er på arbejde?



Nadja: Han - det ved jeg ikke. Nogle gange går de i biografen og sådan noget - laver
forskellige ting med børnene.

252 En arbejdsdag om sommeren
Jesper
Vil du fortælle om en almindelig arbejdsdag om sommeren på landet?
Ja, om sommeren der starter jeg jo også klokken syv om morgenen - på mit arbejde - normalt - men
der kan være dage, hvor at man skal ud og sprøjte og lignende - der er det jo - der er det mere
fordelagtigt at stå op klokken fem eller klokken fire eller sådan noget, fordi der er det helt vindstille.
Og så fortsætter dagen bare derudad, fordi der er ikke - vi skal ikke fodre køer om sommeren, for
der går de bare ude på markerne og passer sig selv. Nogle gange, så drikker vi formiddagskaffe
klokken ti, men det er jo også alt efter, om man har tid, eller man ikke har tid, og - så - så hvis det er
høstvejr, så skal vi ud og høste på markerne, og der er - der er ikke nogen kære mor - der stopper vi
ikke på noget bestemt tidspunkt. Det er ligesom, når man ikke kan få mere igennem mejetærskeren
eller det begynder at regne eller - eller der er noget der går i stykker - fordi vi er jo så afhængige af
vejret, så når der kan køres, så kører vi - og så er der ikke - så - så er der fyraften på et eller andet
tidspunkt - et unavngivent tidspunkt.

264 En god sygeplejerske
Lone
Hvor - øh - hvordan er en god sygeplejerske?
Øh - ja, det er der jo nok mange svar på. Jeg vil sige, at en - en - en god sygeplejerske er en, der kan
lide sit arbejde. Det er nok det, jeg synes der er mest vigtigt - eller i hvert fald en ting, man ikke kan
være foruden som sygeplejerske - nok heller ikke ret mange andre arbejder. Og så øh - en der - der
kan sit håndværk og - øh er - er fagligt engageret og i det hele taget menneskeligt engageret.

269 En god dag på arbejde
Lone
Hvordan er en god dag på arbejde?
En god dag på arbejde - øh - den er - øh - en god dag på arbejde må godt være travl - og - og øh -
for mig er det noget - jeg arbejder i - med psykiatri, så det vil sige, at en travl dag for mig, det vil
betyde at jeg har mange samtaler med forskellige patienter - og øh - og - og så har jeg et - øh et - en
god dag på arbejde vil også sige, at man har et godt samarbejde med de kolleger, man er sammen
med - og øh - så, at ja, - . Og fredag er en særlig god dag, som starter med morgenbrød. Så
morgenbrød og travlhed med patienter og et godt samarbejde med kolleger - det vil jeg kalde - det
er en god dag på arbejde.

Ben
Hvad laver du?
Jeg er cykelsmed.
Hvordan er en god dag på dit arbejde?
Det er, når der er helt stille og roligt om morgenen med god musik og - rydder op stille
og roligt og - søde kunder og - godt humør fra ens kollegaer. Og noget godt at spise -
det er en god morgen - på arbejdet, ikke. Så - der er ikke så meget mere, der skal til, for
at det bliver en god morgen.
Og hvad så længere henne ad dagen?
Ja,  så skal det bare fortsætte på den måde - og så må det gerne accelerere lidt - komme lidt flere
kunder og - være lidt hyggeligt, men søde mennesker og - god mad og vi går og hygger os - og
hyggelige reparationer og sådan noget, så - der er ikke så store krav til, når det skal være hyggeligt.



Der er mange hyggelige mennesker nede på arbejdet, så det bliver næsten altid hyggeligt. Det bliver
kun u-hyggeligt, når der er - der bliver stresset - eller uhy- kunder, der ikke er behagelige. Men
ellers, så er det næsten altid hyggeligt Det er nok derfor, jeg er blevet hængende. Så ...

276 På Amalienborg
Krogsgaard
Hvad laver du nu?
Ja, nu er jeg ansat hos dronningen. Det kom så senere, hvordan …
Undskyld, det kunne jeg ikke høre. Hvad laver du nu?
Jeg er ansat hos dronningen. Men det er så senere - en lang historie - hvordan man havner der.
På Amalienborg?
Ja.
Ja, hvad laver du hos dronningen?
Jeg er natportner
Ja.
for dronningen. Når dronningen skal - jeg skal åbne portene og så kontrollere, at der ikke kommer
forkerte mennesker ind i palæet - sørge for at holde øje med de mennesker, der kommer og skal ud
og ind og så ellers være høflig og dannet. Og det er sådan noget, jeg har lært mig undervejs. Det er
at være høflig og dannet over for fremmede mennesker. Og det lægger de straks mærke til, altså -
hvis man er høflig over for dem, så siger de: Der er én - ham kan de godt lide. Og når de ser mig
den ene gang efter den anden, når de passerer dronningens porte: Der er én - han er - han er høflig
og dannet - og giver dem indtryk af, at de er noget og sådan - ikke sådan provokerende - så - ja, så
efterhånden kan de lide mig. Jeg har været der i tolv år.

279 Mor og datter
Helle
Hvad drømte du om at blive, da du var barn?
Dommer - jeg ville gerne - eller ja, jurist altså - men -  men dommer, øh fordi jeg syntes, der var så
mange uretfærdige ting, men så - jeg kan, men så på et tidspunkt, så gik det op for mig, jeg var ikke
så gammel, vil jeg sige - at man også kunne risikere at skulle tage forbryderne i forsvar, hvis man
kom ind i retssystemet, og det - det kunne jeg ikke forestille mig - og så ombestemte jeg mig, så
ville jeg være arkæolog. Men så fandt jeg ud af, man skulle grave ude om vinteren, når det var
koldt. Øh. Og så endte jeg så med at blive præst.

Radhika
Radhika, kunne du tænke dig at blive præst lige som din mor?
Nej, det kunne jeg ikke helt, fordi jeg kunne ikke, jeg kunne ikke se mig selv som en præst , der står
i præstekjole og står og siger noget foran så mange mennesker, det tror jeg ikke, det gider jeg ikke,
sådan.
Radhika, hvad laver din far?
Min far han er (hvisker: hvad er det nu han er?) (mor hvisker: ingeniør). Ingeniør. Æhm - Han
bygger huse og kraftværker og sådan - sådan nogle ting, laver han.
Kunne du tænke dig at blive ingeniør ligesom din far?
Nej, det kunne jeg ikke. Det kunne jeg egentlig ikke tænke mig.
Hvorfor ikke?
Fordi at øhm - altså - jeg synes bare, jeg tror ikke, det ville passe til mig som pige at blive ingeniør.
Det tror jeg ikke. Det ville ikke passe mig. Så det gider jeg ikke.
Radhika, hvad drømmer du om at blive, når du bliver voksen?
Æh - det har jeg ikke tænkt over, sådan.



Aldrig?
Nej, jeg tror godt jeg vil være - måske - gymnastiklærer eller sådan et eller andet. Det ved jeg ikke
helt.

286 En international arbejdsplads
Lars
Hvad laver du?
Jeg arbejder på et sprogcenter. Æh …
Hvad er det for noget?
Et sprogcenter - det er sådan et sted, hvor udlændinge kan lære at tale dansk.
Og hvad laver du der?
Der arbejder jeg i administrationen. Æh man kan sige, i første omgang er jeg vel sprogcentrets
ansigt udadtil, fordi det er bl.a. mig, der tager imod udlændinge, når de henvender sig og gerne vil
gå til dansk - lære at tale dansk - og så, ja, så finder vi ud af, hvad deres behov er. Og så kommer de
- bliver de sendt videre i systemet til vores studievejleder - bliver visiteret - og så finder vi et
danskkursus til dem.
Kommer der ikke folk fra alle mulige lande, hvor du ikke kan tale deres sprog?
Jo, der æh der kommer ofte nogen, hvor man måske har problemer, men så har jeg jo sådan en
dejlig baggrund - æh fra før jeg kom på - eller fik jobbet på sprogcentret. Jeg arbejdede i
rejsebranchen i ca. fem år som rejseleder eller rejsefører, eller hvad man kalder det, guide - rundt
omkring i verden og så, ja så har jeg suget til mig af sprog rundt omkring, så det plejer som regel at
gå meget godt.

289 Fire piger fra første klasse
Anne-Sophie, Noa, Cornelia og Sigrid
Hvad vil du være, når du bliver stor?
Anne-Sophie: Forfatter.
Hvorfor det?
Anne-Sophie: Fordi jeg gerne vil skrive nogle bøger.
Hvad for bøger?
Anne-Sophie: Nogle som H.C. Andersen har skrevet.
Men han har jo skrevet dem!
Anne-Sophie: Ja, men måske lave nogle nye bøger og sådan - tage noget af det H.C. Andersen

har lavet og så proppe ind i en historie.
Hvad med dig, hvad vil du lave, når du bliver stor?
Noa: Jeg vil arbejde med delfinhospital.
Og hvad skal du lave der?
Noa: Hjælpe syge delfiner. Hvis de har fået en rift i deres finne - her oppe i ryggen. Så

skulle de nok hjælpes lidt.
Hvad med dig? Hvad vil du gerne være, når du bliver stor?
Cornelia:        Jeg vil også gerne være det der delfin. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil være.

Men jeg tror gerne, eller jeg vil være det der delfin …, det der
delfinhospital.

Sigrid: Jeg kunne godt tænke mig det samme som Anne-Sophie.
Det vil sige, du vil også være forfatter?
Sigrid: Ja.
Og hvad vil du skrive?
Sigrid: Jeg vil tage noget fra Prinsessen fra ærten. Jeg vil tage en historie.
Noa: Hvis jeg skulle vælge noget, der var i stedet for delfinhospital, så tror jeg også, jeg

ville være - så ville jeg nok finde på noget selv, og så ville jeg tage noget fra
Karen Blixen-historien. Min mor hun skriver tit tekster på hendes malerier. Hun



laver kæmpestore malerier, og så og så har min mor så skrevet en Karen
Blixenhistorie nogle gange.

Cornelia: Jeg vil også gerne være det, som Noas mor er måske - i stedet for det der delfin.

293 Folkeskolelærer?
Susanne
Kunne du godt tænke dig at være folkeskolelærer?
Det har jeg faktisk engang godt kunnet tænke mig, men præcis nu, der tror jeg ikke, jeg kunne
tænke mig det. Jeg har lige set en udsendelse i fjernsynet om en ung folkeskolelærer. Som børnene
er i dag … det er et rædselsfuldt job ind imellem.
Hvordan er børnene i dag?
De er … de har ikke nogen grænser og de … og selv om man er nok så flink og rar over for dem, så
gør de bare, som det passer dem. De er utrolig søde og åbne. Og det er sikkert godt, at de ikke er
underkuede, men der er grænser, synes jeg.

295 Selvstændig
Mogens
Hvad laver du?
Ja, jeg har en egen virksomhed - og jeg har to detailbutikker inden for sport, og det er outdoor-
udstyr, rygsække, soveposer, vandrestøvler, telte og beklædning, man bruger i naturen. Og ud over
butikkerne - så har jeg også engros salg - dvs. jeg sælger til andre butikker inden for samme
branche.
Skal du nogensinde ud at rejse i forbindelse med dit arbejde?
Det sker gud ske lov en del gange i løbet af året, hvor jeg både skal til møde i udlandet, og hvor jeg
skal til messer i udlandet.
Hvor for eksempel?
Det er fast hvert år, at jeg skal til Friedrichshafen i Sydtyskland og til München - også Sydtyskland.
Så er jeg som regel i Chamonix et par gange om året, ofte i England og en sjælden gang i Grønland
og cirka hvert fjerde år i USA.
Hvad laver du i Grønland, når du er deroppe?
I Grønland? Det er, fordi jeg har en stor kunde, som er så venlig at invitere mig derop en gang
imellem, hvor vi diskuterer, hvad de skal bruge af nødudstyr i flyene - og - det er Grønlandsfly, jeg
samarbejder med. Og det er jo et pragtfuldt sted at komme op til. Jeg elsker at komme derop.
Hvad er de,t der er pragtfuldt?
Æh, det er så forskelligt fra alt andet. Det første man lægger mærke til, når man kommer til
Grønland - det er lige, når man kommer ud. Luften er så ren. Jeg har aldrig mødt en så ren luft noget
sted i verden som deroppe. Der er næsten ingen forurening. Det er en frostklar luft. Luftfugtigheden
er meget lav, og de ting tilsammen giver et perfekt klima at være i.

302 Barndomsdrømme
Mette
Hvad drømte du om at blive, da du var barn?
Det kan jeg meget tydeligt huske, fordi jeg tænkte, at der var tre gode ting tilbage i mit liv - ligesom
I ved juleaften, at først så spiser man juleand, og så danser man om juletræet, og så får man gaver.
Og sådan tænkte jeg også om mit liv. Jeg tænkte, at først bliver du gift, og så skal du være mor, og
så skal du være mormor. Det var min barndoms drøm. Og så da jeg blev lidt ældre, tror jeg, da ville
jeg gerne være skuespiller. Men det blev jeg jo ikke.



Issa
Hvad drømte du om at blive, da du var lille?
Da jeg var lille - Der var nogen, der engang sagde, at jeg drømte om at blive pølsemand. Men det er
jeg vokset fra. Men jeg ved ikke, hvad jeg drømte om. Måske politimand, Batman - jeg ved det
ikke.

Mohamed
Mohamed. hvad drømte du om at blive, da du var barn?
Jeg drømte at blive fodboldspiller og så ... også jeg har masser drømme om at blive. Jeg drømte at
blive rig mand ... og så hjælpe andre fattige mennesker ... æh ... og så ... men det var meget
mærkeligt, at jeg drømte ikke om at ... jeg ikke drømte om noget om studenter eller blive læge eller
ingeniør. Altid jeg var ... jeg var god i at studere i mit hjemland, men hvis nogen der spørger mig:
Hvad vil du blive, så jeg sig: "Jeg har ikke nogen særlig". Jeg bare hele tiden studerer, men der er
ikke noget konkret.

Jesper
Hvad drømte du om at blive, da du var barn?
Jeg tror altid, jeg har drømt om at blive landmand. Så man kan sige mine barndomsdrømme, de er
gået i opfyldelse.
Du er blevet landmand?
Ja - det er jeg.
Er din far også landmand?
Nej, det er han ikke. Det er min egen ide - fuldstændig. Der er ikke - der ikke kommet noget ind fra
familien af.

Omelhassan
Omelhassan, hvad drømte du om at blive, da du var barn?
Jeg drømte om at blive advokat
Men du begyndte ikke at læse jura?
Nej, fordi jeg skifter - am - og jeg kan godt lide at at blive tv-producer.
Hvorfor ville du være advokat, da du var barn?
Ja, jeg drømte om at øh - arbejde med kvinder i Sudan - fordi selv om vi kan have uddannelse og
jobbet, men der stadigvæk problemer med at kvinder mmm - det ved jeg ikke - det er svært at
forklare det.

Grethe
Hvad drømte du om at blive, da du var lille?
Jeg ville være blomsterhandler. Fordi - øh - min mor havde en veninde der havde en
blomsterforretning og nogle drivhuse bag ved forretningen. Og jeg elskede at komme på besøg, og
jeg syntes bare, det duftede så vidunderligt, så det måtte være det allerbedste, man kunne blive i
hele verden.

304 Siden skolen
Lone Jepsen
Hvad har du lavet, siden du gik ud af skolen?
Ja, jeg blev student i 75 fra Rødkildevej Gymnasium i Vejle. Og så ville jeg gerne læse historie. Og
det kunne jeg så komme til på Århus Universitet. Og jeg flyttede så til Århus, hvor jeg boede i atten
år, tror jeg. Og der læste jeg historie og religion i seks år - indtil 81. Og så havde jeg i mellemtiden
fået et feriejob på Århus bibliotek, hovedbibliotek - og det endte så med, at det blev til
fuldtidsjobbet i stedet for - og  jeg droppede ud af universitetet. Og der var jeg i elleve år, hvor jeg -
en stor del af tiden var jeg bogopsætter - altså gik rundt og satte bøger på plads og passede skranken



- øhm - og så var jeg tillidsrepræsentant for omkring 200 medlemmer - og - og det var  - endte jo
nærmest med at blive til et fuldtidsjob. Og de sidste tre år var jeg så afdelingsleder - i
udlånsekspeditionen. Og jeg var så kommet dertil - jeg syntes, nu skulle der ske noget. Enten så
skulle jeg blive på biblioteket - og så skulle jeg så regne med, at det var - det var det. Eller også, så
skulle jeg prøve noget andet. Og det endte så med at blive noget andet.  Jeg flyttede til København
og blev ansat på Studieskolen og har været der i seks år efterhånden, tror jeg, det er, hvor jeg også
arbejder i administrationen. Så det har jo været kontorarbejde - sådan set det meste af mit arbejdsliv
kan man sige, og det er jeg godt tilfreds med - det er ret spændende, og man møder mange
mennesker.

313 Erhvervsarbejde
Søren
Jeg tror, det var Bodil, min mor som spurgte, om jeg ikke - om det ikke kunne være sjovt at komme
på en trælasthandel, gå og lave et eller andet der - og så - det det syntes jeg lød meget sjovt - så jeg
slog op på trælasthandler på - i de gule sider og så ringede jeg til den første og den bedste som lå på
- på Østerbro, øh hvor jeg bor. Øh - Og så blev jeg inviteret ned til en samtale hos Niels Funck, som
er chef på Øbro Træ, og så spurgte han mig hvad jeg havde tænkt mig og - fordi han havde - fordi
det - det lod til, at det kom lidt bag på ham, at jeg - at jeg - at jeg ringede for at få et arbejde, fordi
de havde aldrig haft en arbejdsdreng eller en - ja, én som netop lavede  - sådan gik og - jeg kom til
at feje gården og -  rydde op og hjælpe kunder og alle sådan nogle små ting, ikke. Det havde han
ikke rigtig tænkt på, at - at det jo kunne være fedt at have. Så vi sad og diskuterede løn. Øh - Jeg
tror han sagde - jeg tror han sagde 25 kroner i timen eller sådan noget. Øh - det - det - det var ret
lidt, syntes jeg. Øhm. Så sagde jeg, mine - mine venner får mellem 40 og 60. Nå, men så siger vi 50.
Så sprang han lige op på det dobbelte. Det var meget fedt. Så der arbejdede jeg fra ottende klasse til
3.g,  tror jeg. Øh - 4- 4 - 5 år - men det nåede aldrig at blive mere end to dage om ugen - øh - sådan
fire timer om torsdagen og fire timer fredag.

Pelle
Hvad slags job har du haft?
Jeg har arbejdet - øh - i institution - øh - som pædagogmedhjælper - øhm - sådan fritidshjem og så
har jeg arbejdet. Øh - det sidste jeg har lavet her er at arbejde som handicaphjælper, hvor jeg har
hjulpet en fyr, en fyr med muskelsvind med alle dagens øh - sådan set alt hvad man - ja, hvad man
skal have hjælp til, når man - når man ikke kan bruge sine hænder - og - og i det hele taget bruge
kroppen, så - . Det er det sidste jeg har lavet.

321 Kassedame m/k
Lasse
Lasse, du har arbejdet som kassedame, hvordan var det?
Ah. Nu gør jeg det stadigvæk. Jeg arbejder ved siden af skolen. Nu kalder jeg det godt nok ikke
kassedame, men det er et godt job, fordi det ikke er så hårdt. Man er ikke helt ødelagt, når man
kommer hjem. Jeg har haft mange andre jobs tidligere, hvor jeg har været helt ødelagt og træt, når
jeg kom hjem. Men det her kan man holde ud i mange flere timer - æh - uden at det er så slemt. Så
selv om man får lidt mindre i løn der end man for eksempel gør, hvis man vasker op på et hotel, så
kan jeg bedre lide det alligevel. Det er et fritidsjob, jeg er meget glad for at have nu i hvert fald.
Hvad kræver det for at man kan få sådan et job?
Det kræver ikke så forfærdelig meget. Man skal da lige kunne tænke sig om og finde ud af at
handle, hvis der f.eks. er en, der stjæler en pakke chokolade eller et eller andet. Og man skal da
kunne finde ud af at smile til kunderne og sådan nogle ting, men det er jo ikke det mest krævende
job i hvert fald.



322 Birgittes uddannelse
Birgitte
Hvad kræver de, for at man kan komme ind på DTU?
Det kræver, at man har mindst 8 i gennemsnit enten fra gymnasiet eller fra htx - man skal så have
taget den matematiske linje på gymnasiet. Hvis man ikke opfylder det krav, så kan man også være
heldig at komme ind, hvis man bare har - jeg tror også det er 8 eller 7 i matematik, fysik og kemi.
Ikke også? (til Lasse)
(Lasse: Jo.)
Men der er ikke noget, der hedder at komme ind på kvote 2, som der ellers er på andre uddannelser.
De har simpelthen det her krav med at have 8 i snit.

324 Sygeplejerske og cykelsmed
Lone
Hvordan bliver man sygeplejerske?
Dengang jeg blev sygeplejerske for snart tyve år siden, der skulle man gå på en sygeplejeskole i tre
et halvt år. Et halvt år på forskole og bagefter - øh - det  var så rent teoretisk undervisning i et halvt
år - og bagefter kom man ud i en utrolig masse praktik - æh - pladser rundt omkring på det hospital,
man var tilknyttet. Og det var sådan en lærlingeuddannelse - æh - dengang jeg blev uddannet - æh -
og - så det vil sige, at man som sygeplejerske lærte et håndværk - og - og kunne det, når man var
færdig med uddannelsen. Nu er det blevet anderledes. Nu er det blevet til et studium. Og det vil
sige, at der kan gå - øh - at de studerende - de sygeplejestuderende går meget lang tid i skole og har
meget få - øh - praktik - har meget lidt praktikarbejde. Så der er sådan en rimelig stor forskel på,
hvordan uddannelsen var dengang, og så hvordan den er nu.

Ben
Må jeg godt spørge dig - hvordan - hvordan bliver man cykelsmed?
Det ved jeg ikke. Jeg har lært mig det selv. Så - jeg har altid leget med cykler - og så har jeg været
cykelsmed i Israel før i tiden. Og så - det har bare altid været - jeg har altid leget med cykler og
skruer og ting og sager, så det er kommet helt naturligt. Men ellers så gør man det som uddannelse.
Men det ved jeg som sagt ikke, hvordan helt det fungerer. Det tager cirka fire år eller sådan noget.
Men jeg har ikke papir på det, så jeg er ikke "rigtig" cykelsmed i den forstand - eller "papir"-
cykelsmed.

325 Faribas uddannelser
Fariba
Hvad laver du nu?
Nu læser jeg til tandlægeassistent. Og - det er en uddannelse helt fra - helt anderledes fra min
uddannelse fra Iran, men øh alligevel er jeg glad for det - fordi jeg kan klare mig.
Hvad kræver de, for at man komme ind som tandlægeassistent?
Øh - Man kan dansk - øh - forstå og tale - begge dele - men man skal også klare forskellige opgaver
- og - dansk skal være på tiende klasse niveau.


