Jeg vil starte lidt med at få at vide hvem er du?
Jeg hedder Xinyuguo, og jeg er studerende fra Kina
Her kalder man mig bare Miriam
Hvordan synes du det er at leve i Danmark?
Meget roligt, og jeg kan godt lide Danmark fordi der er ikke så mange personer på
gaderne, der er ikke så megen larm
Nej, så det er meget roligt
Hvor bor du henne, i Kina?
I Shanghai, det er en meget stor by, ja med mange folk
Så det er fredeligt i Odense?
Ja, ja
Hvordan har du lært dansk?
I en sprogskole i Odense, det tager to år at lære dansk
Men jeg taler ikke så godt dansk
Jeg synes det er meget pænt
Tak!
Hvordan var det at gå på sprogskolen?
Jeg fik mange venner fra andre lande i verden
Og vores lærer er meget venlig
Talte i sammen derinde?
Ja, det var meget godt og meget hyggeligt
Hvordan var det så at komme herud?
Her? De fleste er danskere
Og jeg er bange for at tale med danskere på grund af mit danske
Men de snakker ikke så meget med dig?
Nej!

Hvordan er det så? Går man så lidt alene eller hvad?
Ja, men mit hold har to fra udlandet
En fra Island, og vi er gode venner
Og en fra Polen, ja også pige
Du har fortalt mig at du undrer dig over hvordan det er med fjernsynet her i landet
Mm, meget kedeligt!
Ja, for der er ikke så mange danske programmer
Nej, det er bare amerikanske film
I Kina har vi mange programmer, og meget sjov
Og vi har også vores egne film
Men jeg kender ikke så mange danske film
Hvordan har du det med den danske mad?
Jeg kan ikke lide dansk mad!
Det er meget kedeligt!
Det meste er med kartofler og tomater,
Vi har ikke så mange grøntsager her i Danmark
I Kina spiser vi altid grøntsager og frugt, men ikke her i Danmark
Hvad synes du om den måde forretningerne har åbent på her?
De lukker for tidligt!
For vi kan godt lide at tage i byen efter aftensmaden
Men her lukker butikkerne klokken seks
Og de lukker om søndagen
Du har sagt at det er meget anderledes at være sammen med de studerende her end det
var i Kina
Kan du fortælle noget om det, hvordan det er?
Vi var i skole altid i Kina så vi mødte hinanden altid, så vi havde gode forhold

Men her i Danmark kommer vi bare og hvis det er slut tager vi bare hjem igen
Så der er ikke så meget socialt sammenhold her?
Nej!
Jeg synes det er meget svært for os, for udlændinge at komme ind til danskere, synes
jeg
Hvorfor?
Det ved jeg ikke - Det tror jeg bare
Vi har mange venner, de snakker bare med kinesiske venner, men ikke med danskere
Er det fordi vi er anderledes?
Ja, jeg synes det er fordi vi har forskellige levestile. Ja det synes jeg
Du synes danskerne er lidt mere kolde i det?
Ja, de kan ikke snakke med os
Og jeg har mange venner der ikke taler dansk
De taler vist med danskere på engelsk
Men danskerne kan ikke lide at tale engelsk med os fordi vi ikke taler så rigtigt
engelsk
Så de vil hellere tale engelsk med amerikanere eller englændere
Så det er svært at forstå?
Ja.

