Samtaledansk 1 • Videoudskrifter
LEKTION 1: EN PRÆSENTATION
A: ANDERS
Interviewer:
Anders:
Interviewer:
Anders:
Interviewer:
Anders:

Jeg kan da starte med at spørge dig: Hvad er dit navn?
Jeg hedder Anders.
Øhm Anders, bor du i København?
Jeg bor på Frederiksberg.
Og hvor arbejder du?
Jeg arbejder her hos ISS i øh Søborg.

B: MARTIN
Interviewer:
Martin:
Interviewer:
Martin:
Interviewer:
Martin:
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Hej! Jeg hedder Lars. Hvad hedder du?
Jeg hedder Martin.
Og øh hvor bor du?
Jeg bor i øh Holte.
I Holte? Øh og hvor arbejder du?
Jeg arbejder hos ISS.
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LEKTION 2: EN DAG, TIDSPUNKTER
A: MAIA
Interviewer: Hvad tid står du op om morgenen?
Maia:
Klokken 5.30.
Interviewer: Og hvad tid møder du på arbejde?
Maia:
6.30.
Interviewer: Så hvornår tager du hjemmefra?
Maia:
Ti minutter over seks.
Interviewer: Hvad tid har du frokostpause?
Maia:
Klokken… omkring klokken et.
Interviewer: Og hvad tid har du fri?
Maia:
Klokken 14.30.
Interviewer: Og hvad tid kommer du så hjem?
Maia:
16.
Interviewer: Og hvad tid spiser du aftensmad?
Maia:
Klokken 17.30, 18.
Interviewer: Hvad tid går du i seng?
Maia:
Omkring klokken 22.
Interviewer: 	Og hvad laver du så om aftenen, før du går i seng?
Maia: 	Så er jeg sammen med min søn … og almindelige huslige pligter.

B: ANDERS
Interviewer: Hvad tid står du op?
Anders: 	Jeg står op øh klokken øh tyve minutter over seks.
Interviewer: Og hvad tid møder du på arbejde?
Anders: 	Jeg er her omkring øh halv otte om morgenen.
Interviewer: Hvornår tager du hjemmefra?
Anders:
Klokken syv.
Interviewer: Og hvad tid har du frokostpause?
Anders: 	Det varierer lidt, det er mellem halv tolv og klokken halv et.
Interviewer: Hvad tid har du fri fra arbejde?
Anders: 	Det er også lidt forskelligt øh, det er øh alt mellem klokken fire og
		klokken halv seks, afhængigt af hvor meget der er at lave.
Interviewer: Og hvad tid kommer du hjem?
Anders: 	Jamen, så er jeg typisk hjemme omkring øh halv seks-sekstiden.
Interviewer: Og hvad tid spiser du aftensmad?
Anders: 	Det plejer vi at gøre omkring øh halv otte.
Interviewer: Og hvornår går du i seng?
Anders: 	Jamen, det er også lidt forskelligt, det er alt mellem øh klokken øh elleve og
omkring midnat.
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LEKTION 3: TRANSPORT I BYEN
A: RONNI
Interviewer: 	Hvor ligger din arbejdsplads henne?
Ronni:
Den ligger i Søborg.
Interviewer: Har du langt til arbejde?
Ronni:
Mm, der er cirka ni kilometer.
Interviewer: Tager du bussen til arbejde?
Ronni: 	Nogle gange, og andre gange så… så cykler jeg.
Interviewer: Okay.
Ronni:
Det er sådan lidt forskelligt.
Interviewer:	Ja … Og hvor lang tid tager det for dig at komme på arbejde?
Ronni: 	Ah, det tager cirka en halv time, vil jeg tro.
Interviewer: Ja.
Ronni:
Ja.
Interviewer: 	Og du siger, du har en cykel, som du bruger, har du også en bil?
Ronni:
Nej, det har jeg ikke.
Interviewer: 	Hvor tit kører du med det offentlige?
Ronni: 	Det gør jeg … ja, cirka en gang om dagen, jo altså.
Interviewer: Ja.
Ronni:
Ja.
Interviewer: 	Kører du nogle gange taxa?
Ronni:
Kun hvis jeg kommer for sent.
Interviewer: 	Og ved du, hvor meget sådan cirka du bruger på transport om måneden?
Ronni:
Nej … altså, offentlig transport?
Interviewer: Ja … ja.
Ronni:
I øh … pengemæssigt?
Interviewer: Ja … ja.
Ronni:
300 kroner, måske.
Interviewer: Okay.
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LEKTION 3: TRANSPORT I BYEN
B: SISSE
Interviewer: Hvor ligger din arbejdsplads?
Sisse:
Den ligger i Søborg.
Interviewer: Og har du langt til arbejde?
Sisse: 	Nej, men altså det tager cirka et kvarter med bussen, fra hvor jeg bor, øh men
så skal jeg så også øh cykle i ti minutter fra mig selv af og til en station, hvor
bussen den kører fra. Og så er der lige lidt fra bussen og hen til arbejdspladsen.
Interviewer: 	Så du har… du tager både cykel og bus?
Sisse:
Cykel, bus, og så går jeg lige.
Interviewer: Ja. Har du en bil?
Sisse:
Nej.
Interviewer:	Så … du kører med det offentlige hver dag?
Sisse:	Ja … jeg tager det offentlige hver dag, ja.
Interviewer: 	Ved du, hvor meget du sådan cirka bruger på transport om måneden?
Sisse:
Altså tid, tænker du på?
Interviewer: Nej, penge.
Sisse:	Nå, penge … øh jeg tror, det er omkring 350 kroner øh for et buskort… månedskort.
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LEKTION 4: MAD OG DRIKKE
A: SISSE
Interviewer: 	Spiser du morgenmad hjemme eller på arbejde?
Sisse:
Det spiser jeg hjemme.
Interviewer:	Men er der en kantine på dit arbejde?
Sisse:
Der er en kantine på arbejdspladsen, hvor vi også godt kan få morgenmad, men jeg
		
spiser altid hjemmefra.
Interviewer: 	Og har du selv frokost med, eller køber du noget at spise?
Sisse: 	Nej, jeg køber frokost på arbejdspladsen.
Interviewer: Og hvad får du så til frokost?
Sisse:	Jamen, der er øh masser af grønsager og så kød … Det er som regel det, jeg plejer
at spise.
Interviewer: Og hvad drikker du til?
Sisse:
Vand … helt almindeligt vand.
Interviewer: Laver du altid selv aftensmad?
Sisse:	Nej. Jeg er ikke så god til at lave mad … så jeg øh, jeg har manden, der laver mad …
		
øh, og så er vi også gode til at købe mad – ude.
Interviewer: Spiser du tit på restaurant?
Sisse:	Ikke så tit, det er mere, at vi tager maden med hjem.
Interviewer:	Kan du huske, hvornår du sidst var på restaurant?
Sisse:	Mm, ah det er nok en lille måneds tid siden.
Interviewer: Og hvad spiste du?
Sisse:	Jeg tror, jeg fik noget øh, jeg kan… jeg tror noget kylling… noget kylling, jeg kan
ikke huske det sådan, men jeg tror, det plejer at være noget kylling øh, kyllinge…
forskelligt – kyllingesalat eller… eller en hel kylling.
Interviewer: Og hvad drak du til maden?
Sisse:
Der plejer jeg at drikke cola.
Interviewer: Fik du dessert?
Sisse:
Nej.
Interviewer: Fik du kaffe eller te bagefter?
Sisse:
Nej … ingenting.
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LEKTION 4: MAD OG DRIKKE
B: ANDERS
Interviewer:	Spiser du morgenmad hjemme eller på arbejdet?
Anders:
Jeg spiser hjemmefra.
Interviewer: Er der en kantine på din arbejdsplads?
Anders:
Ja.
Interviewer: 	Har du selv frokost med på arbejde, eller køber du noget at spise?
Anders:
Jeg køber noget at spise i kantinen.
Interviewer: Hvad får du til frokost?
Anders:	Jamen, der får jeg øh dagens varme ret øh med nogle forskellige dejlige salater,
som de har lavet i kantinen. Og øh sommetider en skål suppe.
Interviewer: Og hvad drikker du?
Anders:
Jeg drikker mælk.
Interviewer: Laver du altid selv aftensmad?
Anders:
Nej, det gør jeg ikke.
Interviewer: Spiser du tit på restaurant?
Anders:	Øh, hvad er tit? Jeg spiser på restaurant øh, vil jeg tro øh, en eller to gange om
måneden.
Interviewer: Og hvornår gjorde du det sidst?
Anders:
Det tror jeg er … en måneds tid siden.
Interviewer: Kan du huske, hvad du spiste?
Anders:
Nej, det kan jeg faktisk ikke.
Interviewer: Kan du huske, hvad du drak?
Anders:
Jeg drak helt sikkert vin.
Interviewer: Kan du huske, om du fik dessert?
Anders:
Det gjorde jeg ikke.
Interviewer: Fik du kaffe eller te bagefter?
Anders:
Jeg tror, jeg fik en kop kaffe.
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LEKTION 5: MOBILTELEFONER
A: RONNI
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
Interviewer:
Ronni:
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Har du en mobiltelefon?
Ja, det har jeg, ja.
Hvad er det for en?
Det er en Samsung Galaxy.
Hvad farve er den?
Mm, den er sort.
Hvor længe har du haft den?
Den har jeg haft øh, altså nu tænker jeg på min arbejdstelefon …
Ja … ja.
Den har jeg haft øh et halvt år.
Okay.
Ja.
Øh, så det er ikke en, du har købt selv?
Nej, det er en arbejdstelefon.
Har du også en privat telefon?
Ja.
Ja.
Det har jeg.
Hvad er det for en?
Det er en iPhone...
Ja.
Øh ... 5, tror jeg det er.
Ja … Kan du huske, hvor meget den kostede?
Mm, fire-fem tusind, tror jeg.
Taler du meget i telefon privat?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Utrolig lidt.
Okay … Taler du meget i telefon på arbejdet?
Ja, rigtig meget, faktisk … ja.
Okay … i din… til din private telefon, har du et abonnement?
Mm, ja, det har jeg.
Hvorhenne?
Hos Telenor.
Kan du huske, hvilken telefon du havde før din iPhone 5?
Ja, der var det også en iPhone … 4.
Kan du huske, hvor du købte den?
Telenor-butikken.
Og kan du huske, hvad den kostede?
Mm, nej, det kan jeg ikke.
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LEKTION 5: MOBILTELEFONER
B: SISSE
Interviewer: Har du en mobiltelefon?
Sisse:
Ja, det har jeg.
Interviewer: Hvad for en er det?
Sisse:
Mm, en Sony.
Interviewer: Og hvad farve er den?
Sisse:
Den er hvid.
Interviewer: Hvor længe har du haft den?
Sisse:
I… den har jeg snart haft i to år.
Interviewer: Og øh hvor har du købt den?
Sisse:
Jeg har købt den øh hos Telmore … øh over nettet.
Interviewer: Ja … og hvad kostede den, kan du huske det?
Sisse:
Jeg tror, den har ligget på omkring fire tusind.
Interviewer: Taler du meget i telefon?
Sisse:	Øh nej, det synes jeg ikke … ikke så meget, sådan… det er mere sådan korte øh …
korte samtaler og med og sådan omkring, netop med afhentning af barn, og hvad
der skal handles ind øh … hvad vi skal have til aftensmad.
Interviewer: Taler du meget i telefon på dit arbejde?
Sisse:
Der taler jeg rigtig meget i telefon, det øh … det går det meste af dagen med.
Interviewer: Og øh har du et øh abonnement øh på din telefon?
Sisse:
Ja, det har jeg.
Interviewer: Hvor henne?
Sisse:
Det er også hos Telmore.
Interviewer: Hvad for en telefon havde du før den, du har nu?
Sisse:
Der havde jeg også en Sony.
Interviewer: Og hvor købte du den?
Sisse:
Samme sted, hos Telmore.
Interviewer: Og kan du huske, hvad den kostede?
Sisse:
Nej, det kan jeg ikke.
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LEKTION 6: EN BOLIG
A: ANDERS
Interviewer: Hvor bor du?
Anders:
Jeg bor på Frederiksberg.
Interviewer: Hvor længe har du boet dér?
Anders:
Der har jeg boet i ... fem år.
Interviewer: Bor du i lejlighed eller i hus?
Anders:
Jeg bor i en andelslejlighed.
Interviewer: Og hvilken sal bor du på?
Anders:
På tredje sal.
Interviewer: Hvor mange værelser er der?
Anders:
Der er ... tre værelser.
Interviewer: Er der en flot udsigt?
Anders:	Der er en øh udsigt ud til vores øh dejlige gård.
Interviewer:	Og er der noget offentlig transport i nærheden?
Anders:	Ja, der er en øh, der er både metro ganske tæt på, flere buslinjer og en togstation.
Interviewer: Er der mange butikker i nærheden?
Anders:
Der er en del butikker, ja.
Interviewer: Er du glad for at bo der?
Anders:
Ja, meget.
Interviewer: Hvor boede du før?
Anders:
Der boede jeg på Vesterbro.
Interviewer: Og hvor mange værelser var der dér?
Anders:
Der var to værelser.
Interviewer:	Hvilken bolig synes du er bedst, den nye eller den gamle?
Anders:
Den nye.
Interviewer: Og hvorfor?
Anders:
Fordi den er større, og jeg kan bedre lide øh området.
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LEKTION 6: EN BOLIG
B: SISSE
Interviewer: Hvor bor du?
Sisse:
Jeg bor i Lyngby.
Interviewer: Og hvor længe har du boet dér?
Sisse:
Der har jeg boet i snart fire år.
Interviewer: Bor du i lejlighed eller i hus?
Sisse:
Jeg bor i lejlighed.
Interviewer: Hvilken sal bor du på?
Sisse:
Første sal.
Interviewer: Hvor mange værelser er der?
Sisse:
Der er fire værelser.
Interviewer: Er der en flot udsigt?
Sisse:	Ja, det synes jeg. Vi har grønne omgivelser lige ude foran vores stuevindue, så…
så der er dejligt at kigge ud.
Interviewer: Er der noget offentlig transport i nærheden?
Sisse:
Ja. Vi har bus lige ude foran døren. Og så tog øh ti minutters gang derfra.
Interviewer: Er der mange øh butikker i nærheden?
Sisse:	Ja, jeg tror, det tager omkring en ti minutter til et kvarter at gå ned til byen. Og så
har vi Lyngby Storcenter og Magasin.
Interviewer: Er du glad for at bo der?
Sisse:
Rigtig meget. Der er skønt.
Interviewer: Hvorfor?
Sisse:	Jamen, der er både grønne omgivelser, der er heste lige i nærheden, der er…
jamen, der er alt, hvad der skal være i Lyngby af butikker, og … netop restauranter
og … det er et hyggeligt område. Der er ... stille og roligt.
Interviewer: Og hvor boede du før?
Sisse:
På Østerbro.
Interviewer: Hvor mange værelser var der i din tidligere bolig?
Sisse:
To værelser. Så det var jo ikke så stort.
Interviewer: Så hvilken bolig synes du er bedst, den nye eller den gamle?
Sisse:
Den nye, hvor der er mere plads.
Interviewer: Okay.
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LEKTION 7: AT REJSE
A: ANDERS
Interviewer: Rejser du tit?
Anders:
Jeg rejser øh to til tre gange om året.
Interviewer: Hvornår var du sidst ud at rejse?
Anders:
Det var jeg øh til jul.
Interviewer: Hvor rejste du hen?
Anders:
Jeg rejste til USA.
Interviewer: Okay. Hvornår skal du ud at rejse igen?
Anders:
Det skal jeg til sommer.
Interviewer: Og hvor skal du hen dér?
Anders:
Der skal jeg også til USA.
Interviewer: Hvor længe skal du være der?
Anders:
Jeg skal være der i en måneds tid.
Interviewer: Hvad tror du, billetten kommer til at koste?
Anders:	Jeg ved, billetten kommer til at koste lige over øh tyve tusind kroner for mig selv
og min familie.
Interviewer: Skal du øh, eller skal I, bo på hotel eller hos venner og familie?
Anders:	Begge dele. Vi skal bo på øh hotel noget af tiden, og så skal vi bo hos mine øh svigerforældre noget af tiden.
Interviewer: Og hvad skal I lave, mens I er der?
Anders:	Vi skal … have en uge bare for os selv i Florida, og så skal vi øh fem dage i Disney
World øh, og øh så skal vi tilbringe resten af tiden hos mine svigerforældre i øh
Mississippi.
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LEKTION 7: AT REJSE
B: SISSE
Interviewer: Rejser du tit?
Sisse:
Jeg har gjort, indtil jeg fik børn. Nu... øh nu er det ikke så tit, nu …
Interviewer: Hvornår var du sidst ude at rejse?
Sisse:
Det er to år siden.
Interviewer: Og hvornår skal du ud at rejse igen?
Sisse:	Jeg håber, jeg skal ud at rejse til sommer, men der er ikke noget, der er planlagt
endnu.
Interviewer: Så du... du ved ikke, hvor du skal hen?
Sisse:
Nej.
Interviewer:	Når... når du så skal ud at rejse, skal… plejer I så at tage på… bo på hotel eller hos
venner og familie, eller er der nogen…?
Sisse:	Det er lidt forskelligt, øh somme tider er det hotel øh, andre gange der har vi lånt
en lejlighed af… af nogle venner, vi har. Og så øh... så boet dér.
Interviewer: Er der et sted, I plejer at tage hen?
Sisse:
Spanien.
Interviewer: Spanien ...
Sisse:
Ja.
Interviewer: Og hvad plejer I at lave, når I er afsted på ferie?
Sisse:	Jamen, det er meget afslapning øh, bade øh, sole, men også med udflugter øh,
det skal ikke kun være at ligge, man skal også ud at se noget, synes vi, så … vi
tager også ud og... og ser, hvis der er en by i nærheden, der er spændende øh.
Nogle... noget kulturelt.
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LEKTION 8: ET ARBEJDE
A: RONNI
Interviewer: Hvilken type virksomhed øh arbejder du i?
Ronni:
Det er en øh service... øh virksomhed.
Interviewer: Og hvad er dine arbejdsopgaver?
Ronni:	Det er at gå med post, øh handyman-opgaver, skrue tavler op og alt muligt øh
		
forskelligt.
Interviewer: Og hvilke sprog taler du på dit arbejde?
Ronni:
Hovedsagelig dansk.
Interviewer: Taler du nogle gange andet end dansk?
Ronni:	Ja, for vi har også nogle, der snakker lidt engelsk, øh eller hvor at det er lettere at
kommunikere på engelsk.
Interviewer: Hvilke lande kommer medarbejderne øh fra – typisk?
Ronni:	Mm, altså hovedsagelig Danmark, men så har vi også nogle fra..., der kommer fra
		
Tyrkiet ... blandt andet. Og Makedonien.
Interviewer: Har du øh sådan meget samarbejde med kolleger?
Ronni:
Mm, ja, det har jeg.
Interviewer: Og hvad samarbejder I om?
Ronni:
Om arbejdsopgaver, hjælpe hinanden, hvis vi har brug for hjælp … ja.
Interviewer: Skriver du mange øh mails eller beskeder på dit arbejde?
Ronni:
Ja, det synes jeg, ja.
Interviewer: Og hvem skriver du så til?
Ronni:	Det kan være alle mulige... øh, det øh … det er alle mulige forskellige, min chef for
eksempel, eller nogle af mine kollegaer eller nogle øh kunder, kan det være.
Interviewer: Har du nogle gange travlt?
Ronni:
Øh ja, det må man sige ja til, specielt efter at vi er kommet ud i det her hus, ja.
Interviewer: Hvad synes du om dit arbejde?
Ronni:
Det er meget spændende, synes jeg … ja.
Interviewer: Hvor arbejdede du før?
Ronni:	Øh altså, jeg har været i ISS i mange år, jo, så øh det kan jeg dårligt huske. Jeg har
været i et andet firma for over tyve år siden, jeg kan ikke huske, hvad det hed.
Interviewer: Og hvad lavede du dér?
Ronni:
Der var jeg i noget sikkerheds... øh fodtøj, arbejdede vi med. Solgte
		
sikkerhedsfodtøj.
Interviewer: Talte du også dansk dér?
Ronni:
Ja.
Interviewer: Havde du nogle gange travlt på det arbejde?
Ronni:
Ja.
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LEKTION 8: ET ARBEJDE
B: SISSE
Interviewer: Hvilken type virksomhed øh arbejder du i?
Sisse:
Jamen, jeg arbejder i en stor servicevirksomhed.
Interviewer: Og hvad er dine arbejdsopgaver?
Sisse:	Jamen, jeg står i receptionen, øh hvor jeg passer telefoner, øh jeg tager imod
gæster, når de kommer. Øh skal ringe op til… til dem, de skal besøge og fortælle,
hvem der står og… og venter på dem … øh byde dem på en kop kaffe, mens de venter.
Interviewer: Og hvilke sprog taler du på dit arbejde?
Sisse:
Jamen, det er både dansk og engelsk.
Interviewer: Okay, har du meget samarbejde med kolleger?
Sisse:
Ja, vi er fem, der arbejder sammen, tæt sammen.
Interviewer: Skriver du mange emails eller beskeder på dit arbejde?
Sisse:
Ja, det gør jeg også.
Interviewer: Har du nogle gange travlt?
Sisse:
Jeg har rigtig travlt. Næsten altid.
Interviewer: Hvad synes du om dit arbejde?
Sisse:	Jamen, jeg kan rigtig godt lide det, fordi der sker rigtig mange ting. Der er mange
forskellige øh mennesker, man arbejder sammen med. Der er mange, man møder
hver eneste dag, både nye og… og kendte ansigter øh, som man har set før og sådan
noget, så det er bare sådan … der sker mange ting, der er travlt, og det er dejligt. Så
går dagen hurtigt.
Interviewer: Øh hvor arbejdede du før?
Sisse:
Der arbejdede jeg inde i København.
Interviewer: Okay, og hvad... hvad var dit job dér?
Sisse:	Jamen, der sad jeg både... øh noget af tiden i en marketingsafdeling og noget af
tiden i en indkøbsafdeling.
Interviewer: Okay, i… hvad var det for en virksomhed?
Sisse:
Det var øh inde hos Neye… taskefirma … Neye, ja.
Interviewer: Og hvilke sprog talte du på det arbejde?
Sisse:
Jamen, det var mest dansk.
Interviewer: Okay, havde du nogle gange travlt dér?
Sisse:
Ja, der havde vi også rigtig travlt.
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LEKTION 9: EN BY
A: ANDERS
Interviewer: Du bor på Frederiksberg?
Anders:
Ja.
Interviewer: Har du boet øh i andre øh byer end Frederiksberg – København?
Anders:
Ja.
Interviewer: Mm … øh hvor?
Anders:
Jeg har boet øh i Fredericia.
Interviewer: Mm. Øh men, Fredericia, hvor ligger den henne?
Anders:
Den ligger i Jylland.
Interviewer: Okay, er det en stor by?
Anders:
Det er en mellemstor by, vil jeg betegne den som.
Interviewer: Ved du, hvor mange mennesker, der bor der?
Anders:
Nej, det ved jeg faktisk ikke.
Interviewer: Nej … Boede du i... øh i centrum af Fredericia eller i en forstad?
Anders:
Jeg boede i centrum af Fredericia.
Interviewer: Er der nogen specielle ting, som øh Fredericia er kendt for?
Anders:
Nej.
Interviewer:	Og der er… der er ikke nogen specielle, sådan, firmaer eller virksomheder eller
noget, som man kender Fredericia på?
Anders:	Nej, jeg tror, Carlsberg har haft øh haft en større produktion i Fredericia, og har
vist også en større produktion i… i Fredericia. Så hvis det skulle være noget, så
ville jeg sige Carlsberg.
Interviewer: Er der noget øhm … er der noget flot natur i nærheden af… af Fredericia?
Anders:
Ja, det er der.
Interviewer: Hvad, for eksempel?
Anders:	Jamen øh, nu har jeg været soldat, så hele vores øvelsesterræn bestod af meget
smuk natur.
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LEKTION 9: EN BY
B: MARTIN
Interviewer: Nå, Martin, du bor i Holte?
Martin:
Ja.
Interviewer: Er der meget flot natur i og omkring Holte?
Martin:	Ja, der er en... øh der er en stor sø, øh og så er der øh et… et stort område med…
med skov, så det… det er rigtig flot og… og meget øh … meget dejligt at kunne gå…
gå ture i.
Interviewer: Men før du flyttede til… til øh Holte, hvor boede du dér?
Martin:
Der boede jeg i Hellerup.
Interviewer: Ja.
Martin:
Og inden det boede jeg på Østerbro.
Interviewer: Okay … og hvor i øh … hvor i landet ligger Hellerup?
Martin:
Det ligger også lige nord for København.
Interviewer: Og er det en stor by?
Martin:
Nej, det er en meget lille by.
Interviewer: Okay … hvor mange mennesker bor der i Hellerup, ved du det?
Martin:
Nej … 20.000.
Interviewer:	Boede du sådan i… boede du i… i centrum af Hellerup, eller… eller ude… ude øh i
en forstad, eller hvad kan man sige?
Martin:	Jamen, Hellerup er jo en lille forstad til… til København … øh, men jeg boede tæt
på grænsen ind til København.
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LEKTION 10: COMPUTER OG INTERNET
A: SISSE
Interviewer: Har du din egen computer?
Sisse:
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Interviewer: Har du adgang til en computer?
Sisse:
Ja, det har jeg.
Interviewer: Okay … Hvad bruger du den mest til?
Sisse:	Øh det er mere for at gå ind og læse sådan noget som BT, Ekstrabladet, lige få øh
de sidste nyheder.
Interviewer: Hvor meget er du sådan på nettet?
Sisse:	Det er altså, jeg tror … det er lidt begrænset. Om aftenen, hvis jeg lige hurtigt skal
ind og se, hvad der er sket og sådan noget, jamen så er det måske lige et kvarter.
Interviewer:	Er du mest øh på nettet øh via en computer eller mobil eller iPad eller…?
Sisse:	Jeg tror mere, jeg går på nettet via mobilen, også sådan i løbet af dagen, så hvis
der er et eller andet, man lige hurtigt… altså i frokostpausen bruger jeg min mobil
til lige at gå på, netop igen og se hvad… om der er sket noget ude i verden, man
skal vide noget om.
Interviewer: Og… og hvilke hjemmesider besøger du så mest?
Sisse:	Jamen altså, når jeg sidder for eksempel i frokostpausen og går på… på nettet og
sådan noget, så er det BT, Ekstrabladet som regel, jeg går ind og… og tjekker, og så
er den frokostpause også … gået. Øh … og ellers så er det sådan noget som nogle
børnesider, jeg kan gå ind på, ja.
Interviewer: Har du en øh profil på nogle af de sociale medier?
Sisse:
Øh ja, det har jeg. Øh men kun et sted … To, faktisk.
Interviewer: Og hvad er det for nogen?
Sisse:
Det er LinkedIn og Facebook.
Interviewer: LinkedIn og Facebook?
Sisse:
Ja.
Interviewer: Ja, er du tit på Facebook?
Sisse:
Aldrig.
Interviewer: Nå.
Sisse:
Jeg kunne lige så godt lukke den, for jeg bruger det ikke.
Interviewer: Øh bruger du også en computer på dit arbejde?
Sisse:
Ja, den bruger jeg hele tiden.
Interviewer: Og hvad bruger du den til?
Sisse:	Jamen, det er i forbindelse med netop, at vi øh går ind og skal booke møder i løbet
af dagen øh til dem, der… der er her. Med mødelokaler… øh reservationer med hensyn til også forplejning øh … kaffe, te, kage, frokost, hvad de nu skal bruge. Og så i
forbindelse med at sende mails, netop igen omkring øh … dem der ringer ind, hvis
de ikke kan komme igennem til dem, de vil tale med. At man så lægger en besked
på mail øh … hvem der har ringet, og hvorfor de skal ringe tilbage.
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LEKTION 10: COMPUTER OG INTERNET
B: MARTIN
Interviewer: Har du din egen computer?
Martin:
Ja.
Interviewer: Hvad bruger du den mest til?
Martin:
Min arbejdscomputer?
Interviewer: Nu tænker jeg på din… på en privat computer.
Martin:	På en… på en privat computer? Okay, ja … Jamen øh, den bruger jeg mest til at…
til at… til at surfe, eller øh … at se fjernsyn, faktisk. Hvis jeg om aftenen har brug
for lige at… at koble af.
Interviewer: Mm, du surfer, siger du.
Martin:
Ja, på internettet.
Interviewer: Altså hvor… hvor meget er du på nettet i din fritid, vil du skyde på?
Martin:	Det… det vil maksimalt være en halv time om dagen. Altså, det er mest, hvis jeg
har brug for et eller andet øh ... information, som jeg surfer efter, eller hvis mine
drenge har et spørgsmål, som oftest, som man lige skal tjekke op på.
Interviewer: Har du en profil på nogen af de sociale medier?
Martin:
Nej.
Interviewer: Hverken Facebook eller Twitter eller...?
Martin:
Nej.
Interviewer: Nej? Bruger du også en computer på dit arbejde?
Martin:
Ja, det gør jeg. Det er mit vigtigste arbejdsredskab.
Interviewer: Og hvad bruger du den til?
Martin:	Jeg bruger den til at øh … gå på vores SAP, som er vores økonomistyringssystem,
og så bruger jeg den til at gå på vores lønsystem … øhm og øh lave udtræk og derigennem holde styr på… på både økonomi og… og så bruger jeg den til… til Excel, til
at sidde og regne ting ud og lave ark og lave øh udregninger og rapporter.
Interviewer: Og til at kommunikere med måske også?
Martin:
Jeg bruger den selvfølgelig også til mails.
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