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, 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
Hvad er det for et studium du går på?
Multimedie Designer
Hvad laver I der?
Vi laver hjemmesider og grafiske ting
Er der noget specielt I lægger vægt på når I laver sådan nogle hjemsider?
Ja, Flash
Ja, mest i Flash

Jeg kan godt lide dansk design, for jeg synes det er meget smart
Det er ikke ligesom kinesisk design
For det danske design er rigtigt design, synes jeg
Tror du at du kan bruge det i Shanghai?
Ja måske
Det ved jeg ikke
Hvad lægger man vægt på i Shanghai når man ser en hjemside derude?
Det er mest økonomi
Hvad det koster at laver eller..
Ja, de bruger meget lidt tid på design
Studiemiljøet i Danmark er vel anderledes end i Kina?
Ja meget anderledes.
Jeg husker at da jeg var i Shanghai havde vi eksamen to gange om ugen
Og her i Danmark synes jeg det er meget – ja der er ikke så mange eksamener
Hvad med den enkelte studiedag, den er vel også anderledes?
Ja, her er skolen fra klokken otte eller ni til klokken to eller tre om eftermiddagen,
men
I Kina startede vi klokken syv om morgenen
Og sluttede klokken fire eller fem om eftermiddagen
Så vi var i skole hele tiden, ja en hel dag
Kan du selv bestemme hvornår du vil i skole her?
Nej, Her, her i Danmark, ja det kan vi godt
Hvis det regner, så er der ikke mange studerende her
Det må være anderledes end i Kina?
Ja, der skal vi være i skolen hele dagen

