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Aalborg, maj 2007 
 
Orienteringsbrev  

 
Tweens’ kompetencer i forhold til afkodning af reklamer og undersøgelse af de faktorer, 
der har indflydelse på deres forbrug. 
Interessen for tweens har aldrig været større, da det påstås, at tweens har stor indflydelse på familiens 
samlede forbrug, og har mange penge mellem hænderne. Dette har medført, at tweens er blevet et 
interessant og meget omdiskuteret emne.  
På baggrund af dette ønsker vi at gennemføre fokusgrupper, omhandlende hvordan tweens forstår 
reklamer, og hvilke faktorer der har indflydelse på deres forbrug.  
 
Interviewtidspunkt: Uge 21/22 
Vi er tre studerende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at skrive speciale omkring 
forbrugergruppen tweens, som er defineret ved børn i alderen 8-12 år.  
For at kunne gennemføre disse fokusgrupper har vi brug for, at I giver informeret samtykke til, at jeres 
barn må deltage i en af vores fokusgrupper.  
Fokusgrupperne kommer til at foregå på den måde, at vi til hver fokusgruppe skal bruge 4-6 børn. 
Fokusgruppernes varighed er normeret til cirka 1 time, og vil foregå på skolen indenfor det tidsrum, 
hvor børnene er i skole. Vi gør opmærksom på, at de pågældende fokusgrupper bliver optaget med 
videoudstyr, således at vi kan analysere på de fremkomne resultater. Resultaterne af de gennemførte 
fokusgrupper skal udelukkende bruges i videnskabeligt øjemed, og offentliggøres på en sådan måde, at 
ingen enkeltperson kan genkendes. Derfor vil vi anonymisere samtlige personer, som medvirker i 
fokusgrupperne.  Vi vil dog gøre opmærksom på, at vores eksaminator og censor har ubegrænset 
adgang til at se alt videofilmet data, idet de skal bedømme specialet.  
 
___SKOLE______ er udvalgt til at være med 
Vi skal foretage tre fokusgrupper på fire forskellige skoler, hvoraf ____SKOLE___ er en af disse udvalgte 
skoler. Undersøgelsen omfatter cirka 72 børn i alt, hvilket er med til at give os et dækkende billede af 
tweens’ kompetencer i forhold til afkodning af reklamer og forbrug. 
 
Det er vigtigt, at alle svarer… 
Selvom I giver jeres barn lov til at deltage i fokusgrupperne, er det dog ikke sikkert, at det er jeres 
barn, der bliver valgt ud, da vi kun skal bruge 4-6 børn i hver fokusgruppe. Udvælgelsen sker ved 
tilfældig udtrækning. 
 
Kontrakt om informeret samtykke 
For at sikre at alt forløber planmæssigt, vil vi bede jer underskrive vedhæftede kontrakt om informeret 
samtykke, hvormed I accepterer, at jeres barn har lov til at deltage i undersøgelsen.  
Vi gør opmærksom på, at hvis jeres barn ikke medbringer en underskrevet kontrakt, kan denne ikke 
deltage i undersøgelsen. 
 
Såfremt I giver jeres samtykke til dette, bidrager jeres barn væsentlig til forskningen omkring de 
danske tweens og deres forhold til forbrug og reklamer.  
 
På forhånd mange tak for hjælpen! 
 



Anna Olrik Wallenstein Hatlehol 
Britt Louise Hvid Holst 
Camilla Sand Nielsen 

Specialestuderende ved Institut for Kommunikation 
Aalborg Universitet 

 
 

Kontrakt om informeret samtykke 
 
 
 

Jeg giver hermed min accept på, at ________________________________________________ må 
deltage i undersøgelsen. 

 
 
Mit barn er ______ år gammel. 

 
 
Den _____ /_____ 2007  
 
 
Underskrift_______________________________________________ 



Bilag 8 

Udvalgte magasiner til collager 

Da det er vores hensigt at afslutte fokusgrupperne ved at respondenterne skal lave 

en collage med det, det synes er ’fedt’ eller sejt, vil vi forelægge dem forskellige magasiner, som 

de kan klippe i, og efterfølgende klistre på et A4 ark. Vi mener, at collagerne er vigtige, fordi de 

kan give os et indblik i tweens’ forestillingsmæssige og reelle forbrug, og at vi herudfra kan opnå 

en viden og forståelse for de danske tweens. Magasinerne er udvalgt på baggrund af research 

omkring børnemagasiner, hvorfor de fleste af disse specifikt er henvendt til børn, herunder piger 

og drenge fra tweenssegmentet. Vi vælger dog at medtage andre enkelte eksemplarer af mag, der 

er henvendt til ældre målgrupper, idet det kunne være interessant at se, hvorvidt tweens, 

herunder både pigerne og drengene, har andre præferencer end dem som børnemagasinerne 

udelukkende tilbyder dem. Det er vores formodning, at vi på denne måde, kan udlede interessante 

aspekter af, hvad tweens netop synes er ’fedt’ eller sejt.  

 

Anders And & Co. 

Anders Ans & Co. tager udgangspunkt i Andebys univers og henvender sig til børn i alderen 7-12 

år. Anders And & Co. koster 19,95 kr., og udkommer hver torsdag.  

 

Olivia 

Olivia er det eneste magasin i Danmark, der udelukkende henvender sig til tweenpigerne. 

Magasinet indeholder blandt andet stjerneinterviews, mode, pinlige historier, hårtips, pennevenner 

og tegneserier. Olivia koster 29,95 kr., og udkommer hver måned.  

 

Street Boys 

Street Boys er magasinet for drenge i alderen 8-14 år. I magasinet kan modtager læse om biler, 

fodbold og de nyeste spil til PC, playstation og X-box. Street Boys udgives af Aller International as, 

koster 29,75 kr., og udkommer hver anden måned.  

 

Sirene 

Sirene er magasinet for de læsere, der gerne vil have det bedste ud af livet. Magasinet indeholder 

det nyeste tøj, make-up tricks og artikler om kærlighed. Sirene henvender sig til aldersgruppen 16-



24 år, og udkommer hver måned. Normalprisen på Sirene er 39,95 kr., men den udgave, som vi 

beskæftiger os med koster 25,- kr. 

 

Wendy 

Wendy fortæller historier om hestepigen Wendy, og indeholder blandt andet historier om hest og 

ridning, tester og quizzer, pennevenner, læserfotos og tegninger. Wendy koster 27,95 kr., er 

målrettet piger i alderen 8-15 år, koster 27,95 kr., og udkommer hver anden torsdag.  

 

Pokémon 

Da danske børn blev introduceret til Pokémon tilbage i 1999, hvor den japanske tegnefilm blev vist 

på tv. Senere kom Pokémon samlekort, og hertil flere produkter. Egmont Serieforlaget lancerede 

Pokémon magasinet i februar 2007.  Pokémon er Manga1, og henvender sig til drenge i alderen 5-

12 år, der er vilde med alt indenfor Pokémon-universet. Pokémon indeholder 50 sider med blandt 

andet. tegneserie, viden omkring Pokémon teams, og alt omkring Nintendos nye spil. Pokémon 

koster 34,95 kr., og udkommer hver måned.   

 

Goal 

Goal er magasinet om dansk og international fodbold, og blev lanceret i 1996. Siden august 2002 

har magasinet været ledsaget af GOAL.DK, som er et tillæg om dansk fodbold. I Goal får læseren 

mulighed for at læse alt om de største ligaer i europæisk fodbold. Goal mandsopdækker de største 

stjerner i Premier League, Serie A, La Liga, Bundesligaen og Ligue1 og holder modtager ajour med 

Champions League og UEFA Cup’en. Goal er målrettet børn i alderen 12-18 år, koster 49,95 kr., og 

udkommer en gang om måneden. 

 

Spider-Man Kids 

I Spider-Man Kids findes afsluttede historier omkring superhelten Spider-Man. I Spider-Man Kids 

får læser mulighed for at se faktasider om superhelte, og har selv mulighed for at tegne en 

superhelt. I hvert nummer er der en konkurrence og der følger en plakat med. Spider-Man Kids 

henvender sig til drenge i alderen 6-12 år, koster 29,95 kr.,  og udkommer en gang om måneden.  

 

Basserne 

                                                 
1
 Manga er det japanske ord for tegneserie. Japan er i dag det land i verden, hvor der udgives flest tegneserier. Der er en lang tradition 
inden for tegneseriekunst, som strækker sig tilbage til middelalderen, men det, de tegnede dengang, har ikke meget at gøre med det, 
vi forstår ved manga i dag [http://www.mangismo.com/dk/default.asp?page=ommanga]. 



Basserne indeholder gode og humørfyldte tegneserier, og indeholder foruden Basserne, et rigt 

udvalg af de bedste humorserier der findes. Her kan læser blandt andet møde Hagar, Mads & 

Misse, Rødøje, Zits og Garfield. Basserne koster 29,95 kr.,  udkommer hver anden torsdag, og er 

målrettet børn i alderen 13-18 år. 

 

W.i.t.c.h. 

W.i.t.c.h. er et magasin fra Disney Italien, der henvender sig til piger mellem 8-14 år. I W.i.t.c.h. 

følger læserne fem W.I.T.C.H.-piger i deres kampe mod universets onde kræfter såvel som i deres 

kærestesorger, forelskelser og fjollerier. W.i.t.c.h. koster 29,95 kr., og udkommer hver 14. dag. 

 

Jessy 

Jessy er et månedsmagasin for piger, der er interesserede i heste og er målrettet piger i alderen 8-

15 år. I Jessy kan læserne følge med i tegneserien om pigen Jessy, hvis far arver en gård med 

heste. Magasinet indeholder desuden plakater, konkurrencer, hestevitser og hesteartikler. Jessy 

udkom første gang i marts 2007, koster 27,95 kr.,  og der kommer et nyt nummer hver måned. 

 

Pc Planet 

PC Planet giver læserne den nyeste information fra computerverdenen sammen med masser af 

inspiration og ideer til alle de ting, man kan gøre med sin PC. PC Planet indeholder nyheder, spil, 

teknologi, kreativitet, tips og tricks og Internet, og i hvert nummer får læser blandt andet en stor 

sektion med grundige og uafhængige tests af den nyeste hardware og software. Pc Planet 

henvender sig til mænd i alderen 20-40 år, koster 69,75 kr. og udkommer hver måned. 

 

Bratz 

Bratz-dukkerne indtog det danske marked i 2002, men per 29. september 2006 udkom Bratz 

Magazine, og distribueres af TOP-TOY A/S2. Bratz er henvendt til piger i alderen 6-12 år, og tager 

udgangspunkt i Bratz-universet. Bratz er, til forskel fra de ovennævnte magssiner, gratis, og fås i 

danske legetøjsbutikker, heriblandt BR, Toys ’R’ Us, Legekæden, Bilka samt Bog & Idé. Bratz 

Magazine udgives i Skandinavien på de tre skandinaviske sprog. Det samlede oplag er 120.000 

eksemplarer, hvoraf 70.000 distribueres i Danmark, 30.000 i Sverige og 20.000 i Norge. Bratz 

Magazine udkommer 8 gange om året. 

 

                                                 
2
 TOP-TOY er Fætter BR’s moderselskab, og er markedsleder inden for handel med legetøj i Skandinavien 
[http://www.br.dk/Service?SuccTPL=BRG2_st04TPL&area=BRUS&menu=BRUSTT]. 



Forårsbogen/Sommerbogen 2007 

Dette tilbudskatalog udgives af Fætter BR legetøjskæden, og indeholder forskellige slags legetøjs- 

tilbud. Tilbudskataloget er, ligesom Bratz Magazine, gratis.  
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Spørgeguide 

Spørgsmål til Tempelriddernes Skat II: 
 

• Har I set denne plakat før? Har I set filmen? 
 

• Hvad ser I? 
 

• Hvad føler I, når I ser plakaten? Er I glade eller… Er plakaten god eller dårlig? Hvorfor? 
 

• Vil I snakke med jeres venner om denne plakat? Hvorfor?/Hvorfor ikke?  
 

• Får I lyst til at gå ind og se filmen? 
 

• Hvad tror I, at plakaten forsøger at fortælle? 
 

 
Spørgsmål til UGLY DUCK annoncen: 

 
• Har I set denne annonce før?  

 
• Hvad ser I? 

 
• Kender I UGLY DUCK mærket? 

 
• Er der nogen svære ord i annoncen? 

 
• Hvad tror I overskriften ”UGLY DUCK ROCK” betyder? 

 
• Hvad føler I, når I ser annoncen? Bliver I glade eller… Er annoncen god eller dårlig? 

Hvorfor? 
 

• Vil I snakke med jeres venner om denne annonce? Hvorfor?/Hvorfor ikke?  
 

• Hvad tror I, at annoncen forsøger at fortælle? 
 
 
Spørgsmål til 3 annoncen: 

 
• Har I set denne annonce før?  

 
• Hvad ser I? 

 
• Er der nogen ord i annoncen, som I ikke forstår? 

 
• Hvad føler I, når I ser annoncen? Er annoncen god eller dårlig? Hvorfor? 



 
• Vil I snakke med jeres venner om denne annonce? Hvorfor?/Hvorfor ikke?  

 
• Får I lyst til at købe en af de to mobiltelefoner? Hvorfor?/Hvorfor ikke? 

 
• Hvad tror I, at annoncen forsøger at fortælle? 

 

 
Spørgsmål til Youngguns annoncen: 

 
• Har I set denne annonce før?  

 
• Hvad ser I? 

 
• Er der nogen svære ord i annoncen? 

 
• Hvad føler I, når I ser annoncen? Bliver I glade eller… Er annoncen god eller dårlig? 

Hvorfor? 
 

• Vil I snakke med jeres venner om denne annonce? Hvorfor?/Hvorfor ikke?  
 

• Får I lyst til at tage i Youngguns butikken? 
 

• Kender I de tøjmærker som står i annoncen? 
 

• Kender I Foz’n’s? 
 

• Hvad tror I, at annoncen forsøger at fortælle? 
 
 
Spørgsmål til Patrick annoncen:  

 
• Har I set denne annonce før?  

 
• Hvad ser I? 

 
• Er der nogen svære ord i annoncen? 

 
• Hvad føler I, når I ser annoncen? Bliver I glade eller… Er annoncen god eller dårlig? 

Hvorfor? 
 

• Vil I snakke med jeres venner om denne annonce? Hvorfor?/Hvorfor ikke?  
 

• Kender I til mærket Patrick? 
 

• Får I lyst til at købe tøjet? 
 

• Hvad tror I, at annoncen forsøger at fortælle? 
 



 
Spørgsmål til Sport OUTLET annoncen: 
 

• Har I set denne annonce før?  
 

• Hvad ser I? 
 

• Er der nogen svære ord i annoncen? 
 
• Hvordan ser logoet ud? 

 
• Hvad føler I, når I ser annoncen? Bliver I glade eller… Er annoncen god eller dårlig? 

Hvorfor? 
 

• Vil I snakke med jeres venner om denne annonce? Hvorfor?/Hvorfor ikke?  
 

• Får I lyst til at tage ud i SPORT OUTLET? 
 

• Hvad tror I, at annoncen forsøger at fortælle? 

 
 
Spørgsmål til forbrug og interne gruppedynamikker: 
 

• Hvem bestemmer det tøj, I går i? 
 

• Går I op jeres udseende, tøj? 
 
• Hvem synes I er sej? Er det nogle på skolen, et idol eller…? 
 
• Er det okay at efterligne andre? Hvorfor/Hvorfor ikke? 

 
• Er det vigtigt at være populær? Hvorfor/Hvorfor ikke? 
 
• Er det sejt eller utjekket at være anderledes/skille sig ud fra mængden? Hvorfor?/Hvorfor 

ikke? 
 

• Hvad forbinder I med mode? 
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Bilag 10 
Ytrer Udsagn Kode 

Hans (griner)  
Moderator Tak fordi I kom alle sammen  
Jesper Det var så lidt selvfølgelig  
Moderator Er I klar?  
Hans Jeg er fuld… jeg er fuld, kære lyttere, jeg er altså fuld…(griner)  
Per (griner)  
Moderator Det håber jeg da ikke… Og se jeg har også lige en lidt mindre så I 

bedre kan se den… 
 

Per Det vil jeg…  
Rune Mig og Silas vi deler bare  
Per Må jeg få den?  
Hans Rykker kopi af Tempelriddernes Skat II i stykker…(griner)  
Per (griner)  
Moderator Det går ikke så godt, hvad?  
Per Han kom til at rive den…  
Jesper, Rune og 
Silas 

(taler i munden på hinanden) (utydeligt)  

Hans (utydeligt)  
Silas Gider I godt at tage det her lidt seriøst – hvor mange gange har vi 

sagt det? 
 

Moderator Drenge… Har I set den her plakat før? Kendskab til annoncen 
Per Ja  
Silas Ja  
Jesper Ja  
Hans (griner)  
Moderator Hvor har I set den henne?  
Silas Øh, biografen, alle mulige steder  
Hans Biografen…  
Moderator Har I været inde og se filmen?  
Rune Nej  
Rune Det skal jeg godt nok heller ikke…  
Per (peger på Hans) Hans han har… Hans har set filmen 
Hans Ja…  
Moderator (kigger på Rune) Hvorfor gider du ikke at se filmen?   
Rune Fordi den er rimelig kedelig 1´eren… Danner indtryk ud fra 1’ 

eren 
Moderator 1´eren var kedelig så tror du også at 2’eren er?  
Rune Ja  
Per 2´eren den er ikke kedelig  
Hans Nu skal jeg fortælle hvad den handler om, det handler om at 

ødelægge det for alle andre, der gerne vil se filmen 
 

Per (griner)  
Moderator Der er vist ikke nogen, der har lyst til at se filmen…  
Alle Taler i munden på hinanden (utydeligt)  
Moderator Hvorfor har I ikke lyst til at se filmen?  
Hans Fordi den er (utydeligt)  
Per Fordi den er kedelig  
Silas Jeg har ikke noget imod at se den  
Rune (Sætter plakaten op i Silas’ hoved)  
Silas Prøv nu lige at fjerne den der..  
Per Øh, jeg har heller ikke noget imod at se den… Støtter sig til Silas’ udsagn 

om at se filmen 
Hans Rejser sig fra sin stol  
Rune Prøv at se Jesper  
Hans  (griner og banker på nogle ting)  
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Moderator Hvad synes I om plakaten? (kigger efter hvad Hans laver)  
Per (griner)  
Silas (utydeligt)  
Moderator Gider du godt at sætte dig ned? (taler til Hans)  
Per Jeg synes, at den er mega-sej Plakaten er sej 
Rune Plakaten den er fed nok  
Jesper Ja, ja, plakaten den er fed nok, men…  
Moderator Hvorfor er plakaten fed?  
Rune Det ved jeg ikke…  
Per Den er tyk (griner)  
Hans (griner) …prøv lige at se den.. (utydeligt), (griner)  
Per (griner)  
Jesper, Rune og 
Silas 

Sidder stille og kigger  

Hans (utydeligt)  
Moderator Hvad tænker I, når I se plakaten?  
Silas Øhh…  
Hans Jeg siger ikke, at den er en dårlig film… (griner)  
Per (griner)  
Silas Gider I godt at holde op med det der? Silas er træt af, at Hans 

og Per ikke er stille 
Per Ja, Hans… (tager fat i Hans’ arm)  
Silas Kunne man ikke sende dem ud eller sådan noget? Og tag nogle 

andre op – nogle fra min klasse… (utydeligt) 
 

Per Ja, send ham da ud…(kigger på Silas og siger noget utydeligt)  
Hans (griner meget) …skal vi sætte ham der ud, hvad? (peger på Per)  
Per Nej….  
Moderator Prøv at høre her, kan I ikke sidde stille lidt? (spørger til Hans og Per  
Per Det er ham (peger på Hans) jeg kommer altid til at grine  
Moderator Hvis så du sætter dig ned på den der stol (peger på Per og derefter 

på den plads han skal sidde på) 
 

Per Det vil jeg også hellere… (Per rejser sig fra sin stol)  
Moderator Og så tager du din sodavand med… (Hans rejser sig) og så bliver du 

siddende her ved siden af mig (Moderator henviser til Hans) ( Per 
rejser sig fra sin stol og går hen til den stol han er blevet henvist til)  

 

Hans Må jeg ikke flytte derover?  
Silas Du skal virkelig også tage det seriøst (kigger på Per) Taler til Per, og forklarer 

ham at han skal tage det 
seriøst 

Per Det gør jeg også…  
Moderator Godt så  
Hans (synger og griner)  
Moderator (kigger på Hans) Er du klar? (kigger på Hans)  
Hans Ja  
Per Drikker af sin sodavand, mens han begynder at grine…  
Moderator Det er jeg glad for at høre…  
Silas  Gider du godt at holde op? (Silas beder Per om at holde op Silas tager styring overfor 

Per 
Per Det ryger ud af næsen på mig…  
Hans (griner)  
Moderator Kunne I forstille jer, at I ville snakke med jeres venner om plakaten 

eller om filmen? 
 

Jesper Ja… En vil snakke med 
vennerne om plakaten 

Hans Nej…  
Per Jo, jeg ville tale med Hans om, hvor kedelig den ser ud…  
Hans Ja, også mig..  
Silas Prøv lige. Altså de sidder og, altså nu sidder de bare og snakker på 

tværs af hinanden.. 
Kritik af Hans og Per 
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Moderator Har I lyst til at være med i to? (Spørger til Hans og Per)  
Per Ja  
Hans Ja, men ikke…  
Jesper Kan man ikke bare dele gruppen op i to gange? Påtager sig en rolle, som 

er meget lig Silas 
Moderator Hvis I gerne vil være med, bliver I nødt til at sidde stille og tage det 

her lidt seriøst… 
 

Per Ja  
Hans Ja, ok. Kommer det her også med i filmen, altså det her med at vi 

skal tage det lidt seriøst… 
Hans spørger til om det 
kommer med 

Moderator Ja, alting kommer med  
Hans Optager vi lige nu?  
Moderator Ja.  
Hans Sejt (griner)  
Per (griner)  
Moderator Så derfor må I godt sidde stille (kigger på Hans) …og så snakke om 

den her plakat…. 
 

Hans Altså hvis det kom i fjernsynet, så, så, vil jeg sidde stille. Øh..  
Moderator Ja, men jeg vil gerne bede dig om at sidde stille alligevel…  
Hans Ok  
Jesper Det kommer i fjernsynet Hans (kigger først på Hans, derefter på 

moderator) 
Jesper prøver på at bilde 
Hans ind, at det kommer i 
fjernsynet   

Hans Det er svært at holde masken  
Moderator Smiler til Jesper  
Hans Ja  
Moderator Hvad tror I?  
Hans (griner)  
Moderator Hans, er du med?  
Silas (utydeligt)  
Hans Jeg har bare fået et grineflip …ok, nu er jeg med  
Moderator Det var godt …hvad tror I, at plakaten, hvad tror I, at plakaten 

forsøger at fortælle jer? 
 

Jesper & Per Rækker hånden i vejret  
Hans Sikke en god film Hans mener, at budskabet 

er at det er en god film 
Moderator Hvad siger du? (spørger Jesper)  
Jesper At det er en ridderfilm Jesper mener, at 

budskabet er, at det er en 
ridderfilm 

Moderator At det er en ridderfilm? …ja? (Spørger Per)  
Per At det er noget med krig? Per mener, at budskabet 

er, at filmen handler om 
krig 

Moderator Krig? Hvorfor tror du, at det er krig?  
Per Ja, fordi de rider på heste og slår hinanden ned med de der store 

stave 
 

Moderator Er det sådan krig er?  
Per Øh, ja…  
Silas (utydeligt)  
Per Krig, det er sådan noget med diverse (utydeligt) det er det nu om 

dage… 
 

Hans Fægter med armene  
Per Men altså i gamle dage, var det sådan noget der…  
Moderator Så det er en film om gamle dage?  
Per Ja… En film fra gammel tid 
Hans Nej, nu om dage, det er det… nogle gange noget med politiet eller… 

(utydeligt) 
 

Jesper Jeg tror altså at det er en film, om, om nutiden…  
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Moderator Det er en film i nutiden?  
Jesper Ja, jeg tror, at den starter i nutiden, som den plejer. Ligesom også 

den gjorde i 1´eren 
Jesper tror, at det er en 
film om nutiden, som han 
bygger ud fra foregående 
kendskab til 
Tempelriddernes Skat  

Moderator Ja, hvad tror du så der sker?  
Per Jeg tror, at de bliver sendt tilbage i tiden, og så deres far, det er, det 

er riddermesteren 
 

Jesper Nej, han var, han var riddermester  
Jesper, Silas og 
Hans 

(utydeligt)  

Moderator Hvad siger du? (spørger Silas?  
Silas Øh… jeg tror, at øh…, Jeg tror, at…jeg… ligesom… prøver øh, ja…  
Hans og Per (griner)  
Silas Prøver at, øh… hvad var det? Hvad var det lige, at du spurgte om? 

(peger på moderator) 
 

Moderator Jeg spurgte om, hvad I tror, plakaten prøver at fortælle?  
Silas Altså at det er en spændende film, at man skal gå ind og se den 

sådan fordi, altså man laver ikke bare en plakat, fordi se her, der 
hænger en plakat… 

Silas mener, at budskabet 
er at det er en spændende 
film og at man skal gå ind 
og se filmen 

Hans (griner)  
Silas …den er dødkedelig gå ind og se filmen… så, så tror man sikkert 

også at plakaten eller filmen, at plakaten er, så den skal se sådan 
lidt, se sådan lidt sjov ud 

Plakatens status afspejler 
handling om at se filmen 
eller ej 

Hans (griner)  
Moderator Er plakaten så sjov eller spændende?  
Silas Den ser spændende ud Silas synes, at plakaten 

ser spændende ud 
Hans (griner)  
Moderator Men I har stadig ikke lyst til at se filmen?  
Silas Jeg vil, jeg vil gerne se filmen Silas vil gerne se filmen 
Per  Jeg vil også gerne se den Per vil gerne se filmen 
Moderator Du vil også gerne se den? (spørger Per)  
Per Ja, ja  
Hans Også mig Hans vil også se filmen, 

følger Silas og Pers udsagn 
Moderator Men du vil ikke se den? Peger på Rune  
Jesper Ja, whatever, men altså (Jesper væver med hånden) Tweens udtryk 
Per Ja, whatever… (utydeligt) Tweens udtryk 
Rune Der er så mange andre film Filmudvalget er stort 
Hans Prøv at se, min sodavand, den bruser (griner)  
Per Der er for eksempel kommet Spiderman 3 Snakker om Spiderman 3 
Jesper Den er også lige udkommet  
Moderator Spiderman 3?  
Hans og Per (griner) (utydeligt)  
Jesper Og Harry Potter, og…  
Silas Den skal jeg heller ikke se  
Jesper Ja..  
Silas (utydeligt) ikke så meget som en biograffilm  
Rune Pirates of The Caribbean – den skal jeg ind og se Snakker om Pirates of the 

Caribbean  
Per Ja, 3´eren den skal jeg se  
Moderator Nu har du smidt den der ned i.. (moderator taler til Hans, hans 

sodavand bruser over) 
 

Per For eksempel Pirates of the Caribbean 3  
Hans (griner)  
Moderator Skal I ind og se den alle sammen?  
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Rune Den skal jeg ind og se  
Jesper Altså, jeg skal ikke ind og se den, jeg får den på dvd, når den 

udkommer 
Jesper er tilsyneladende 
vant til at få film på dvd 
(forbrug) 

Per (utydelig)  
Moderator Men den vil I gerne se?  
Rune Ja  
Hans Ja, den er spændende, den er på engelsk  
Moderator Er den bedre fordi den er på engelsk?  
Alle Ja  
Rune Det er sådan nogle dårlige skuespillere   
Per Jack Sparrow Henviser til en af 

karaktererne i Pirates of 
the Caribbean 

Moderator Er der dårlige skuespillere i den her?  
Rune Ja, det er bare sådan nogle amatører Dårlige skuespillere i 

Tempelriddernes Skat II 
Jesper Ja, ham der (utydeligt)  
Moderator Er det fordi de er danske eller er det fordi de er børn?  
Rune Nogle af dem  
Jesper Ham der Nis der, man kan sgu da ikke hedde Nis, altså helt ærligt 

(kigger på moderator) 
 

Per Men man kan jo godt hedde Jack Sparrow  
Moderator Hvem er Nis af dem?  
Jesper Det er ham her (rejser sig og peger på Nis på plakaten), alt der er 

ham der hedder Nis, og det kan man jo ikke hedde vel… 
 

Hans Han hedder Nisse… (griner) Gør grin af, at man hedder 
Nis 

Jesper Det kan man jo ikke hedde, vel? Man kan ikke hedde, Nis, vel? Kritiserer navnet Nis i 
forhold til karakter i 
Tempelriddernes Skat II 

Hans Jo, man kan, han hedder Nis, så det kan man så (utydeligt)  
Silas Altså jeg er mest til sådan nogle enkle film. Silas til enkle film 
Jesper Jeg er nok mere til sådan noget action, synes jeg 2 af respondenternes 

synes, at action genren er 
bedst 

Per (rækker hånden op) Altså jeg er mere til de der engelske, hvor der er 
action i, eller sådan noget med politiet eller sådan… 

 

Jesper, Hans, 
Silas 

Taler i munden på hinanden (utydeligt)  

Per For eksempel, øh, Frækkere end Politiet tillader, Pirates og alt muligt 
andet 

Per taler om, hvilke film 
han synes er gode, 
heriblandt en ældre film 
med Eddie Murphy og 
Pirates of the Caribbean 

Silas Den er god (afbryder Per med dette udsagn)  
Moderator Ja  
Per Ja  
Jesper Ja, jeg kan godt lide Pirates of the Caribbean, den synes jeg, det er 

en fed serie 
 

Per Jeg skal se til verdens ende  
Moderator Men Tempelriddernes skat er jo også en eventyrfilm ligesom Pirates 

of the Caribbean, men det er ikke det samme? 
 

Jesper Nej, nej, det er det slet ikke. Det er jo i fortiden, Pirates of the 
Caribbean, det foregår 

Ifølge respondenternes 
skal eventyrfilm foregå i 
fortiden for at filmen er 
troværdig 

Per Ja, det er jo der piraterne var  
Hans  (sidder og er urolig, griner)  
Per, Jesper, (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
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Christian 
Hans Prøv lige at se hvor meget min bruser (hans taler om sin sodavand)  
 Er de ikke en eller anden, der gider at sende ham ud? Silas påpeger igen, at 

Hans skal ud 
Per Ja…  
Silas Fordi hvis ham der bliver sendt ud, så kan ham her tage det seriøst  
Per Ja  
Silas Og, så kan… hvis han kan tage det her seriøst…  
Jesper, Rune og 
Silas 

(sidder og kigger) Afventer hvad der sker. 
Ser ikke glade ud 

Moderator Vil du gerne have lov at gå?  
Hans Nej  
Moderator  Ved du hvad? Skal jeg så ikke tage den her væk fra dig? Hans er urolig 
Hans (griner) Kan jeg ikke få den ny?  
Moderator Nej, fordi så smider du også nok bare en slikkepind i den. Du kan få 

en ny, når du går herfra 
 

Hans Ja, så skal jeg have sodavand, når jeg skal i gymnastiksalen 
(utydeligt) 

 

Per Jeg skal også have en  
Hans (griner) Men den skal altså være blå  
Jesper Jeg synes altså, at den er sådan lidt, øh, altså sådan lidt øh, 1´eren 

er bare lidt underlig, så handler det om tempelridderne, og så 
kommer der sådan nogle, de der sorte broderskab på motorcykler, 
øh, Harleyer og sådan noget, det, det synes jeg bare ikke, helt ærligt 
sådan nogle fortidsmennesker, de kører jo ikke på motorcykler, vel? 
Eller sådan noget? 

Taler om Tempelriddernes 
Skat II, og at det ikke er 
troværdigt at der er 
motorcykler på plakaten 

Rune (griner)  
Moderator Så det hænger ikke sammen?  
Jesper og Rune Nej, eller der med at de skal finde de der nøgler der…  
Rune Og så lige pludselig i 2´eren, der kommer de ind i en eller anden 

ridderby, hvor de bare går rundt med skjolde og alt muligt… og det 
kan man altså ikke bare lige pludseligt bare komme til… 

Rune og Jesper kan ikke 
lide forskellige ting ved 
Tempelriddernes Skat II 

Jesper Altså jeg synes, at den skal være lidt mere seriøs, altså, ham der Nis 
der, han er bare sådan en helt vild klogeåge.. jeg tror bare at jeg er 
klog, mand… 

Hentyder til Nis fra 
Tempelriddernes Skat II 

Per, Rune, Silas Taler i munden på hinanden (utydeligt)  
Silas Ja, han sidder bare og chatter hele dagen…  
Hans Hallo…  
Jesper Hvis du ikke kan tage det seriøst vil du så ikke gå udenfor? Hans ønskes udenfor 
Hans Jeg vil sige, at jeg har set filmen, og den handler ikke om, at de 

bliver sendt tilbage i tiden, den handler om at Katrines far, han bliver 
bortført af hendes fætter, fordi han vil… have, han vil have sådan en 
skat, tror jeg nok, det er noget tid siden jeg sidst har set den, og så 
øh, så får han fat i sådan en nøgle, det er sådan en (utydeligt), men 
øh, det er ikke den rigtige, det er jo Katrine, der går med den rigtige, 
det ser man også i 1’eren, (utydeligt), ja, og så… 

Hans taler om 
Tempelriddernes Skat II  
 
Hans giver en lang 
forklaring om 
Tempelriddernes Skat II’s 
handling 

Jesper Er det ikke noget med at Katrine, hun skal trænes til at blive 
tempelriddernes stormester? 

Jesper konfererer med 
Hans 

Hans Jo, jo, jo, jo… Jamen, det er derfor at hun skal vise dne over til 
hendes far, fordi at han kender det godt, men hendes mor hun 
kender det ikke,,, men de bliver ikke sendt tilbage i tiden, de skal 
over i en by for at besøge hendes fætter, I ved jo ikke, at han er 
ond, vel? 

 

Jesper, Rune, 
Silas og Per 

Lytter til det Hans siger  

Hans .. så… de ved ikke at han er ond, så kommer de over til ham og så 
spiller han skuespil, og, øh, så handler det også om et tårn.. 

 

Rune Er det ikke sådan en ridderby eller sådan et eller andet?  
Hans Nej, det er sådan en festival, der er med sådan nogle riddere og 

sådan noget… 
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Rune Ok…  
Jesper Hent saksen  
Hans Ja, men så… i hvert fald så er der også sådan et tårn, som der er en 

dame, der skal blive muret ind i, nu kan jeg ikke lige huske hvad den 
hedder, Siris, tror jeg nok at det er, fordi det skete der også i gamle 
dage. Og så, øh, og så kommer de så til broderskabet og vil bortføre 
hende der Katrine, og så kommer hendes fætter i forklædning, i 
sådan en ridderforklædning… (Hans forklarer med sine hænder, 
hvordan den forklædning ser ud)  

 

Per (utydeligt) (forklarer også med hans hænder, hvordan forklædningen 
ser ud) 

Efterligner Hans 

Hans (utydeligt) med sådan nogle perler i… og så, så sker der det, at så 
besejrer han det sorte broderskab, så de ligger ned i et stykke tid, 
besvimet… de får sådan kæmpestore buler, fordi han har en pind, 
og… 

 

Per (tager slikkepinde fra skålen)  
Hans Ja, og… så siger han, at han har en plan til Katrine, men hun ved 

stadig ikke at han er ond, så går han hen og siger, fordi det er ved at 
være tid til at Siris hun skal blive muret inde i tårnet, men Katrine 
bliver muret inde i tårnet i virkeligheden, fordi han siger, her er Siris, 
fordi så rejser han sig op på en tønde eller et eller sådan noget og så 
(utydeligt), men jeg er Siris (griner) 

 

Moderator Ok…  
Hans (utydeligt)… så finder hun en hemmelig vej ned til hendes far, fordi 

han sidder i et andet tårn… 
 

Moderator Når nu Hans så har fortalt hvad filmen handler om, har I så mere lyst 
til at se filmen? 

Kan Hans’ forklaring om 
filmen havde medført, at 
de gerne vil se filmen? 

Jesper Måske Followers 
Rune Måske Followers 
Silas Måske Followers 
Per Måske Followers 
Moderator Så kunne den måske godt alligevel godt være spændende?  
Per Øh, nej… (spiser sin slikkepind)  
Moderator Lidt?  
Per Jeg synes, at den lyder kedeligere end før  
Rune Altså, de fleste fra min klasse de har sagt, at den var dødkedelig, 

altså fordi ham der David Owe var med, og, altså 
 

Jesper (fnyser)  
Silas Jeg bryder mig heller ikke særligt meget om ham, han tror at han er 

så lækker, det er han heller ikke… 
Kan ikke lide David Owe 

Rune Så skal jeg ikke ind og se den…  
Silas Det er han ikke!  
Moderator Så er det kun fordi, at David Owe er med i filmen at I ikke har lyst til 

at se filmen?  
 

Jesper og Rune (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Silas Nej, det er ikke derfor, jeg har ikke sagt, at jeg ikke har lyst til at se 

den, men altså, jeg har bare sagt… 
 

Moderator Men den er dårlig fordi han er med?  
Silas Nej, det har jeg heller ikke sagt  
Moderator Nej?  
Per (utydeligt)  
Silas Men jeg synes bare, at han er en dårlig skuespiller…  
Moderator Han er en dårlig skuespiller. Ok. Moderator får bekræftet af 

respondenterne, at David 
Owe er en dårlig 
skuespiller 

Rune Og en dårlig danser David Owe også en dårlig 
danser 

Per (griner)  
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Moderator Hvis nu, hvis nu I kigger på plakaten, herovre…  
Silas I synes, at han var lækker, jeg syntes det ikke..  
Moderator Hvad kan I så se på plakaten?  
Jesper At der står…  
Per (utydeligt), rejser sig fra sin stol og går hen imod moderator for at 

kigge på plakaten 
 

 
Jesper 

…at den er produceret af M & M’s Jesper tror, at det er m & 
m’s (chokolade) der har 
produceret filmen, Jesper 
kender dermed M & Ms 

Moderator Af M & M’s?  
Per Ja  
Jesper  Det er på produktion og (utydeligt)  
Hans Hey, Tv2 , ad… (utydeligt)  
Per Altså…  
Moderator Vil du sidde ned igen fordi, at kameraerne kan ikke se noget, hvis du 

står lige der…  
 

Jesper Jeg kan se nogen, der kører på motorcykel for eksempel, det, det 
synes jeg er sådan lidt… 

Afkoder motorcykler 

Rune To riddere …en pige, og nogen i…. Afkoder riddere 
Silas Det er lidt småplat, at der er motorcykler Plat med Motorcykler, da 

filmen foregår i fortiden 
Per Men, altså…  
Rune Men altså når man ser, sådan ret mere på plakaten, så synes jeg 

altså at den er ikke, den er altså, den ser ikke så god ud, fordi at så 
står de der med deres fortidsting, og så bare i baggrunden, der er 
der sådan nogle, øh, fire mænd, der sidder på motorcykler… 

 

Jesper Ja, det ødelægger ligesom lidt det hele, det er det…  
Hans Jamen, altså har I set, det der, der er hende der Katrine, der er 

klædt ud som hende der Siris (Hans peger på Katrine, der forefindes 
i øverste venstre hjørne på filmplakaten) 

 

Per Ja… Bekræfter det som Hans 
siger 

Hans … og det der er det der tårn, som hun skal blive muret inde i, og der 
kommer hun op af den trappe… 

 

Per (utydeligt)  
Hans (utydeligt) i virkeligheden, (utydeligt) (kigger på Per)  
Moderator Hvad tror I, at det betyder, at der lige pludselig holder sådan nogle 

motorcykler ovre bagved?  
 

Hans (griner)  
Jesper Det er det sorte broderskab, ligesom fra 1´eren, tror jeg Jesper kan koble til 

tidligere erfaringer med 
det sorte broderskab fra 
filmen Tempelriddernes 
Skat 

Hans Der er ikke engang nogle motorcykler derovre, de sejlede derover, 
og de.. nå, jamen… (Jesper peger på plakaten og får Hans til at indse 
noget med motorcyklerne) …det er sgu ikke engang de samme… kan 
I se? Der er sådan en forskærm på den der, de andre er der ikke 
nogle forskærme på… 

Jesper hjælper Hans med 
at se på plakaten 

Jesper, Rune, 
Silas og Per 

(kigger alle sammen på den, som Hans omtaler) Lytter til hvad Hans siger 
om, at motorcyklerne ikke 
er de samme som i filmen 

Rune Hvad med den der? Det er en racer ligesom… det er den der også, 
det er en Harley… det er bare en scooter, (peger på en af 
motorcyklerne) sådan en der… 

Kender til Harley Davidson 

Hans En knallert  
Rune Ja  
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Hans Nej, jeg tror sgu ikke, at de kører på motorcykler, det sgu Harleyer, 
det er dem, der koster meget.. 

Hans ved at Harley 
Davidson motorcykler 
koster meget 

Per Måske er det heste, der er klædt ud? Per stiller spørgsmålstegn 
ved motorcyklerne 

Hans Det er dem, der koster mest  
Silas Hvorfor skal vi sidde og snakke om motorcykler nu, var det ikke 

reklamer? (kigger på Anna) 
 

Moderator Jo, men der er motorcykler i reklamerne, det er rigtigt nok  
Silas Ja, men…  
Moderator Hvorfor tror I, at de er der?  
Per Jeg tror, at det er det sorte broderskab Forbinder motorcykler med 

det onde, og i forhold til 
Tempelriddernes Skat 

Jesper Ligesom i 1’eren, der jagtede de dem jo Jesper kobler til hans 
tidligere erfaringer med 
Tempelriddernes Skat 

Moderator Ok  
Jesper … og der flygtede de gennem skoven  
Per Altså, jeg tror, at de er…  
Moderator Så, er de så de onde? Motorcyklerne?  
Jesper Ja, ja  
Per Det er de onde, det sorte broderskab… det er de onde  
Moderator Hvem er så de gode?  
Per Det er..  
Jesper (peger på pigen på plakaten), hun er god  
Per Også de der fire (Per går hen og peger på plakaten)  
Moderator Og de fire allerøverst  
Jesper Ja, og ham der han er også god (peger på drengen i øverste højre 

hjørne på plakaten) 
 

Hans Nej, han er ikke god, det er ham den onde  
Jesper Er han ond?  
Hans Ja, han er ond, der ham, der får Katrine muret inde i tårnet  
Per Sidder på sine knæ oppe på bordet og kigger på filmplakaten  
Hans Det er faktisk hendes fætter, der vil have hende muret inde i tårnet  
Per Hvorfor?  
Jesper Jamen, er det ikke…  
Hans Fordi så vil hendes far, øh, åbne nøglen til en eller anden 

tempelridderskat 
 

Jesper Jamen, altså, er det ikke noget med, øh, ham, der (peger på drengen 
i øverste højre hjørne på filmplakaten) siger, at så, de der tre, der er 
noget med at han er meget bedre end hende… eller sådan et eller 
andet 

 

Per Du kan ikke få den op, vel? (Per beder om hjælp fra Silas til at åbne 
en sodavand 

 

Silas Det tror jeg  
Moderator Er den ikke så nem, der der? Nej, det gik… kan man så sige, at 

plakaten den faktisk viser det meste af det, der sker i filmen? 
 

Rune Nej…  
Per Ja  
Silas Lidt af det, i hvert fald  
Jesper Ja, lidt  
Per Jeg synes altså også, at de kunne have ladet… være med at putte så 

meget af filmen på, fordi at så, så ved man næsten, hvad den 
handler om 
 

Per giver kritik til 
filmplakaten 

Rune Den er lidt indviklet plakaten… Rune forstår ikke plakaten 
helt, den er indviklet 
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Per Ja  
Jesper Ja  
Rune …og så står der alt muligt  
Jesper Så står der motorcykler, så står der nogle der…  
Rune Nogle riddere…  
Jesper … og så baggrunden der… (utydeligt)  
Hans Jeg gad godt at vide, hvad hesten egentligt tænkte (griner)…   
Per Ja…  
Moderator Hvorfor er den så indviklet?  
Per Det er fordi, at det er…  
Rune Der er så mange ting, det er lidt, øh…  
Jesper Det passer egentligt ikke så godt sammen, synes jeg Plakaten passer ikke godt 

sammen 
Per Nej, den passer ikke sammen Per følger Jespers mening 
Jesper For pludselig kommer dem, så står de og slåsser der, og..  
Rune For eksempel plakaten til Spiderman 3, ikke også, selvom… 

(utydeligt), der står kun Spiderman og så står der Spiderman 3 
nedenunder ikke også, den er jo ikke så indviklet, hvor der er ikke 
sådan alle mulige ni millioner af mennesker ligesom der er herpå ikke 
også… 

Rune mener, at 
filmplakater ikke skal være 
for indviklede 

Per Ja, altså der er jo heller ikke…  
Moderator Men får man så ikke en bedre idé om, hvad filmen handler om på 

den her (peger på plakaten) end man gør på Spiderman, hvor der 
kun er et billede af Spiderman? 

 

Per Jamen, så er det jo, så er det jo ikke sjovt at se den, for så ved man 
jo mere om den 

Plakaten skal ikke afsløre 
for meget om filmen 

Moderator Det er ikke sjovt at se den fordi man ved for meget om den, den 
her? 

 

Per Ja, så ved man for meget om den  
Moderator Så man kan godt gætte sig til, hvad den handler om?  
Jesper, Silas og 
Per 

(Nikker)  

Per Og det er derfor, at det bliver kedeligt  
Jesper De siger også for meget om det i reklamerne… Kritik til reklamer 
Silas Jeg hader også forsættelser, jeg gør…det er så irriterende, så sidder 

man og ser en film, så… fortsættes… 
Kritik til fortsættelser 

Rune Det er Anna Pihl ligesom Snakker om dansk tv-serie 
Per Ja, det er så træls, så står der, når man ser sådan en rigtig god 

film… 
 

Jesper Og så lige pludselig kommer man til det der er allermest spændende, 
og så står der: fortsættes 

 

Per …så står der fortsættes  
Hans Ligesom i det der (utydeligt), som jeg så på Cartoon1 på et tidspunkt, 

der… 
 

Rune og Silas (Silas tager sig til hovedet, og Rune griner) De ældre drenge synes, at 
det Hans siger er 
åndssvagt 

Hans …fortsættelse af, og så lige i slutningen, så får han en kæmpestor 
mursten ned over sine fødder. 

 

Moderator Hvad med Spiderman 3? Det er jo også en fortsættelse?  
Alle Ja, ja.  
Hans Ja, ja, men Spiderman, der er sådan noget man altid kan se på tv2 

eller sådan noget 
 

Silas Jeg hader også Spiderman (utydeligt)  
Per Spiderman 3 den ser man ikke tit… den er på ægte mennesker godt 

nok 
 

                                                 
1
 Hans refererer til tv-kanalen Cartoon Network. 
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Hans Jo, jo, man kan se dem på nogle kanaler, der kan man også kan se 
film med Spiderman 

 

Jesper Hey, der er (utydeligt) derpå  
Hans Man kan også se serier derpå, der er masser af serier med 

Spiderman… en af de populære serier, som nogle små børn godt kan 
lide at sidde at se den… 

 

Moderator Er det kun små børn, der kan lide Spiderman?  
Per Nej, det er når det ikke er på ægte mennesker, det er når det er på 

tegnefilm 
 

Moderator Så tegnefilm er kun for små børn?  
Per Ja, men når det er på ægte mennesker, så er det på vores størrelse, 

og så voksne 
 

Hans Ja, ja, ja  
Moderator Er der ikke nogle af jer, der kan lide tegnefilm overhovedet?  
Silas Jo, jo 3 respondenter synes, at 

tegnefilm er gode 
Jesper Jo, jo, det er sjovt nok  
Silas Jo, de er da gode nok  
Per Ja, ja, ikke  
Moderator Altså jeg kan godt lige tegnefilm (moderator rækker hånden i vejret)  
Per Altså tegne…  
Moderator Jeg ser rigtig mange tegnefilm  
Jesper Men det gør jeg altså også  
Hans Jeg ser fem timers tegnefilm hver dag  
Moderator Ja, der kan du se, du kan også godt lide tegnefilm  
Silas Altså…  
Per Jeg ser også Teletubbies2, det er sjovt  
Hans Teletubbies, Teletubbies, hvad fanden er det?  
Per Ved du ikke det?  
Hans Nej  
Silas Det er det der, hvor babyerne de sidder der, og siger, de der små..  
Jesper De har videoskærme på maven  
Per Ja, de der Teletubbies som der er i lilla og grøn og rød  
Silas Teletubbies, så har de sådan en levende støvsuger (synger en sang 

og bevæger sig) 
 

Jesper Ja, og så har de sådan nogle kagemaskiner fordi de elsker småkager  
Hans Teletubbies, nej, det ser jeg sgu ikke mere, (utydeligt), for det er 

sådan noget med dukker og sådan noget (kigger på moderator) 
Hans vil ikke se 
Teletubbies mere, er 
måske for stor til det 

Silas (vinker til Rune) Imiterer Teletubbies 
Per, Silas, Rune (griner)  
Per Det er så sjovt det er  
Silas Jeg kan huske da jeg så det da jeg var lille, jeg ser det også 

stadigvæk, men… 
 

Moderator Så nu skal I se, nu tager vi lige Tempelriddernes Skat væk igen, nu 
har I egentligt snakket så meget om den. Tak for det. Du skal lige 
lade den der ligge stadigvæk (moderator henviser til oplukker) 

 

Hans (utydeligt)  
Moderator Nej, Hans, lad den være  
Jesper Og, det der Goal3 Jesper er til Goal 
Rune Det ligger allernederst  
Silas Fedt, det skal vi læse  
Jesper Streetboys4, det har jeg Jesper er også til 

Streetboys 
Rune Det abonnerer jeg på  

                                                 
2
 Teletubbies er et engelsk børneprogram produceret af BBC. 

3
 Jesper og Rune har fået øje på bladet Goal, som vi havde medbragt for at respondenterne kunne lave collager. 

4
 Vi havde medbragt bladet Streetboys for at respondenterne kunne lave collager. 



Transskription af 1. fokusgruppe på Solsideskolen vedrørende Tempelriddernes Skat II, præsenteret overfor 
8-10-årige drenge  

 12 

Moderator Men inden vi når dertil  
Per Skal vi så tegne? Per havde gættet, at de 

skulle tegne 
Moderator Ja …så vil jeg gerne have hvis I vil tegne en tegning alle sammen. 

Der er tuscher lige her 
 

Per Hvor er der blyant?  
  TEGNING 

Rune Hvad skal vi tegne?  
Moderator Hvis I vil tegne en tegning af det I laver i jeres fritid. I må selv om, 

hvad det er 
 

Silas Jeg scorer mål, det er fodbold Silas’ fritidsinteresse 
Rune Ved du hvad jeg sætter dem bare ind i et net med en masse pile på..  
Moderator Så er der tuscher her, og Hans….  
Jesper Skal man tegne det som man laver i sin fritid?  
Moderator Bare tegn det I laver i jeres fritid  
Per Så tegner jeg mig selv, der sidder og ser tv (griner) Per ser tv i fritiden 
Jesper  Så skal jeg bare lige finde ud af, hvordan jeg tegner rollespil Jesper spiller rollespil i 

fritiden 
Per (utydeligt) jeg samler kræfter til  
Silas (nyser)  
Per, Rune og 
Jesper 

(griner)  

Jesper Ad.. Ah puh, ah puh… Er det ikke en grå den der? Jesper gør nar af Silas 
Rune Jo, men hvad skal jeg ellers tegne med, når der ikke er nogen sort?  
Jesper Må jeg låne den sorte efter dig? (spørger Hans)  
Per Jeg har en sort  
Jesper Laver du flammer i din fritid? (spørger Hans)  
Per (griner)  
Moderator Vil du bruge en kuglepen i stedet for til at tegne med? Hvis der ikke 

er en sort? (Spørger Jesper) 
 

Jesper Ja  
Per (griner), Hans… Prøv at se Hans  
Jesper, Rune og 
Silas 

(kigger på Hans)  

Per Prøv at se Hans  
Jesper Han tegner bare flammer i sin fritid  
Moderator Der er en mere (moderator har en kuglepen mere)  
Hans Jeg tegner flammer i min fritid… der tegner jeg flammer…  
Moderator Er det det du laver i din fritid? Der tegner du meget?  
Jesper Jeg, øh, hvad laver jeg i min fritid, jeg sidder bare og spiller og spiller 

rollespil 
 

Rune Så sidder du bare og gamer hele dagen? Rune stiller 
spørgsmålstegn ved 
Jespers fritidsinteresser + 
udtryk for at spille = 
gamer 

Jesper Nej…  
Silas Det gør jeg også, jeg sidder på internettet hele dagen  Silas følger Jespers 

udsagn/ er på internettet i 
fritiden 

Hans Jeg spiller rollespil i den mørke skov, du må ikke være med før du får 
lov (Hans synger)  

 

Jesper Den har jeg på cd  
Per (synger med)  
Hans Jeg pløkker trolde ned med mit papgevær... (Hans synger videre)  
Silas Gider I godt at tie stille?  
Hans (griner)  
Hans og Per …pas på med det man tager (Per synger ind i Silas’ øre  
Jesper Den har jeg også på cd  
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Hans Jeg spiller rollespil, jeg har brynje på…   
Per … jeg har brynje på, er du bange kan du bare gå Per synger med på den 

sang som Hans synger 
Hans (griner)  
Per Kan I ikke synge den der sang med, at det er ikke sjovt at være 

rødhåret? 
 

Jesper Nej… jeg gider ej, Per  
Per Hvorfor?  
Silas (griner)  
Hans Må jeg låne din telefon, Jesper?  
Jesper Nej, det må du heller ikke, for der er ikke mere strøm på  
Rune Må jeg låne din telefon… (griner) Rune griner af, at Hans 

spørger om han må låne 
Jespers telefon 

Hans Hey, Jesper, må jeg ikke få den der, jeg er bøsse, og derfor spiller 
jeg håndbold, det er en… (utydeligt) (kigger på Jesper) 

Hans spørger om en 
bestemt sang, som han 
gerne vil havde fra Jesper 

Jesper Den har du allerede fået tre gange nu  
Rune og Silas (griner)  
Jesper Altså, helt ærligt du behøver den ikke fjerde gang  
Rune og Silas (griner)  
Hans Nej, Jesper (griner), jeg kom til at slette den en gang, da du allerede 

givet mig den første gang 
 

Jesper Du kom ikke til, du gjorde det med vilje  
Per Det er fordi jeg sagde at han skulle (griner)  
Hans … fordi jeg vil være populær… (synger en sang) (griner)  
Jesper Ja, det er også sejt  
Rune Ork  Rune tegner forkert 
Silas (griner) man bliver populær af at slette sange Silas griner af Hans’ 

udsagn 
Jesper Sejt, jeg slettede en sang, ha ha ha  
Per (griner)  
Silas Åh, prøv lige at se mig (utydelig) (taler til Rune)  
Per Jeg vil være populær  
Jesper Helt ærligt, mand, så du det, mand, jeg slettede en sang  
Per Det var fandme så godt gået (Per rækker venstre arm ud mens hans 

siger godt gået) 
 

Jesper Nej, det er godt gået, mand, nej, for satan da… hvad sker der mand?  
Per Hvad sker der lige for dig?  
Hans (griner)  
Jesper Helt ærligt, Hans, man bliver da ikke populær af at slette en sang, 

helt ærligt 
 

Silas Ok, er jeg god til at tegne fodboldstøvler eller hvad? Er jeg ikke bare 
god til at tegne fodboldstøvler(spørger Rune) 

Rune kigger på Silas’ 
tegning ud fra at han 
siger at han er god til at 
tegne fodboldstøvler 

Jesper Hvad nu hvis William, Michael og Nichlas ikke kan lide den?  
Rune Adr  
Silas (griner og siger noget utydeligt)  
Moderator Er det sorte flammer?  
Hans Ja…  
Moderator OK  
Per Jeg troede, at flammer de var røde  
Hans Ja, men kan du se nogen rød kuglepen, her et sted, hvad? (griner)  
Moderator Der er masser af røde deri  
Jesper (rækker ud efter den pakke tuscher, som moderator lige har omtalt)   
Rune Jesper, nu har du lavet kluks i dit fodboldmål  
Jesper Kluks… (griner)  
Rune (griner)  
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Silas (griner)  
Per (kigger på Jesper, Rune og Silas) Må jeg se det? (griner)  
Hans Alle de står bare og glor, må jeg se (går hen til Jesper, Rune og 

Silas) 
 

Silas Hvordan fanden er det at du tegner fodboldmål?  
Per Ej, du er blevet god til at tegne  
Jesper Jeg kom til at tegne forkert (utydeligt)  
Silas Nej, det er sgu´ 

ikke optimalt, de der fodbolde der 
 

Hans (går over og kigger på Runes tegning)  
Rune (Kigger på Hans, hvorefter Hans går)… Hvordan vil du have det, hvis 

alle folk kom hen og kiggede på dig? 
 

Hans Hmm, hmm (sætter sig hen på hans plads)  
Silas Ja, det er sådan nogle store støvler, jeg har på  
Hans (griner)  
Rune Du bruger også størrelse 32 (kigger på Silas)  
Silas (griner)  
Jesper Størrelse 32? (griner)  
Silas Jeg bruger størrelse 38, din spade, nej 39  
Rune Orv, du har big fødder, mand (kigger på Silas)  
Silas (griner)  
Rune Jeg bruger kun 35 eller 36  
Silas What? (griner)  
Jesper Whatever, mand Tweens udtryk 
Rune Åh, det er sygt, Silas  
Silas Hvad sker der?  
Jesper Hvad sker der, mand?  
Hans Må jeg godt proppe den her i min sodavand? (griner)  
Moderator Nej, fordi så bruser den over  
Jesper Nej, det må du ikke… (taler med lav stemme)  
Hans Så bruser den over… (griner)  
Rune Pinligt, når det er med ham (utydeligt)  
Hans Hvad sker der egentligt, må jeg ikke se den bruse over, jeg skal nok 

stille den ned til håndvasken… 
 

Moderator Jamen, det så du da lige før, du puttede jo en i den blå sodavand, 
det var derfor den stod og bruste sådan 

 

Hans Jamen, jeg vil gerne lave et eksperiment med min sodavand (griner)  
Moderator Jamen, det må du gøre en anden dag  
Hans Øv  
Jesper Du kan proppe den (utydeligt) når du kommer hjem  
Hans Eller hvad nu hvis jeg tog og slikkede på tre af de her slikkepinde? 

Og lagde en sodavand på min fars kommode? (griner), og lagde fem 
ned i den? 

 

Silas Er der nogen der kan gætte, hvilket nummer jeg altid spiller i, er det 
seks, syv eller otte? 

 

Per (kigger på Silas)  
Rune Det er otte  
Silas Nej, det er syv  
Rune Hvorfor?  
Silas Raoul og Christiano Ronaldo Silas nævner to kendte 

fodboldspillere 
Hans Jeg har en hele masse flasker med sodavand (utydeligt)…  
Rune Raoul…  
Silas Ja, Raoul (utydeligt), er Real Madrids bedste fodboldspiller  
Rune Real Madrid? Hvad sker der, er du Real Madrid fan?  
Silas Ja Silas er Real Madrid fan 
Hans, Rune og 
Silas 

Taler i munden på hinanden (utydeligt)  

Per (utydeligt)  
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Hans, Jesper, 
Rune, Silas og 
Per 

Taler i munden på hinanden (utydeligt)  

Jesper (utydeligt) Så skal du huske lige at tegne de der store djævlehorn du 
har på dit hår 

 

Silas Hold da kæft  
Jesper Det har du  
Hans Per, ser du Teletubbies?  
Per Ja  
Silas  

Meget 
 

Hans Teletubbies (synger og griner)  
Silas Først så sagde du at du ikke engang vidste hvad det var? Silas stiller 

spørgsmålstegn ved at 
Hans tidligere i interviewet 
ikke vidste hvad 
Teletubbies var 

Hans Jeg er sgu først lige kommet i tanke om det (griner og siger noget 
utydeligt) 

 

Rune De er bare underlige  
Hans Per, hvorfor (utydeligt)  
Silas (utydeligt)  
Hans (utydeligt)  
Jesper De fantastiske fem  
Rune Så er der ikke engang, så er der ikke engang en lysebrun (kigger på 

moderator) 
 

Hans Så er der ikke engang en jord  
Jesper (utydeligt)  
Silas (utydeligt)  
Rune Den er grøn  
Silas Helt seriøst, det er jeg faktisk  
Hans (griner)  
Rune Så siger vi det  
Silas Ja… Jeg tror, at jeg scorede tretten mål i denne her sæson  
Rune Ja, ja  
Jesper Kun tretten? Jesper synes, at det er få 

mål, at Silas har scoret 
Rune Og så lyver du lidt mere?  
Jesper (griner)  
Silas Jeg er højre midtbane (utydeligt)  
Rune Seriøst, Silas  
Hans Jeg er færdig  
Moderator Nu går der ikke så lang tid før vi går i gang igen så I skal nok til at 

være færdig med jeres tegninger 
 

Hans Ja, ja  
Jesper Selvfølgelig  
Hans  Hvad sker der hvis man putter sådan en, sådan nogle her ned i 

sådan en der? Bruser den så også over? 
 

Jesper, Rune og 
Silas  

(kigger alle sammen over på Hans)  

Moderator Nej, for det er vand  
Hans Ups  
Jesper Der er ikke de samme stoffer i  
Hans Jesper, pas på… (Hans tager sin slikkepind, og rækker den over til 

hans sodavand 
 

Moderator Hans… (tager fat i ham, og får ham til at sætte sig ned)  
Hans (griner)  
Jesper  I går da vi havde Natur og teknik, så sagde…  
Silas Nej…  
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Jesper …så sagde læreren, at der er nogle forskellige stoffer i batterier  
Hans Den bruser ikke mere, øv..  
Moderator Det må du hellere holde op med  
Jesper Og så sagde han så, og så sagde han så, at det er ikke narko, og det 

er ikke narko 
 

Rune Det er ikke narkotikum  
Jesper Nej, og det er ikke narkotikum  
Moderator Og så sæt dig over og tegn videre  
Hans Ups, jamen, må jeg ikke smide dem her hen?  
Moderator Så smid dem hen i skraldespanden, der er en skraldespand lige her 

ovre bagved (Hans går hen til skraldespanden) 
 

Jesper, Rune og 
Silas 

Taler i munden på hinanden (utydeligt)  

Hans Står skraldespanden lige her? (taler mens han går ned imod 
skraldepanden) 

 

Per Og se tv… Teletubbies…  
Moderator Så, Hans, kom og sæt dig ned igen   
Silas (utydeligt)  
Hans (griner og går tilbage til sin plads)  
Silas (utydeligt)  
Hans Sejt, jeg væltede alle kapslerne ned… for jeg er blevet fuld  
Per Teletubbies, teletubbies… Per synger Teletubbies 

sangen 
Jesper Ved du hvad, Hans? Det er også bare (utydeligt)  
Per Se! (griner og rækker sin tegning op og viser den til moderator)  
Moderator Nej, hvor er den flot!  
Per Ja, så…  
Silas Har du nogensinde (utydeligt)  
Per Så driver jeg den af…  
Hans (vinker til kameraet)  
Moderator Gider I alle sammen at skrive jeres navn og… jeres alder bag på 

tegningen? 
 

Rune Nej, vi er ikke færdige, er vi færdige nu?  
Per Bag på tegningen?  
Moderator Lige om et øjeblik er vi, ja  
Hans Jeg er allerede færdig med tegningen (viser sin tegning til de andre 

respondenter, mens hans griner) 
 

Jesper Nu skal jeg lige skynde mig lige  
Silas Han laver flammer i (utydeligt)  
Per År, er det ikke å r ?  
Rune H r?  
Jesper Å r  
Moderator Å r Hjælper Per med at stave 

til år 
Jesper Å r , så er det år… han skal lige… (tegner) Jesper tegner lidt mere 

på sin tegning 
Hans, Rune og 
Silas 

Taler i munden på hinanden (utydeligt)  

Per (går hen imod moderator med sin tegning)  
Moderator (Moderator rejser sig op)Tak  
Hans Jeg kan ikke styre mig, når jeg drikker sodavand (griner)  
Per Jeg dyrker kampsport  Per dyrker kampsport 
Moderator Du dyrker kampsport? Det kan jeg se  
Per (griner)  
Hans Seriøst, jeg kan ikke styre mig, når jeg drikker sodavand  
Moderator Så… (tager fat i Hans)  
Silas (utydeligt)  
Moderator Hvis I lige vil skrive, hvor gamle I er derpå også…  
Jesper Er der andre fra den her skole, der skal til her undersøgelse? (kigger  



Transskription af 1. fokusgruppe på Solsideskolen vedrørende Tempelriddernes Skat II, præsenteret overfor 
8-10-årige drenge  

 17 

på Moderator) 
Moderator Ja, der er nogle flere her bagefter jer  
Jesper Er der fra de klasser, der er blevet taget fra her?  
Moderator Det, jeg ved ikke om de er fra de samme klasser…  
Hans (utydeligt)  
Moderator Det er det nok måske  
Per Nej, fordi Jan han havde kun tre, han havde kun tre sedler fra vores 

klasse 
 

Hans Jamen, altså…  
Moderator Ja, men så kan det godt være at der ikke bliver flere fra jeres klasse  
Jesper Hvor mange fra vores klasse har de taget, Rune? Nej, de havde nok 

ikke andre end os (kigger på Rune, mens han taler) 
 

Moderator Så skulle du nok havde ladet være med at putte den deri (taler til 
Hans) 

 

Silas Prøv lige, alle fra vores klasse de har afleveret, og jeg var den eneste 
der er blevet valgt 

 

Hans (griner)  
Jesper Sejt, jeg er færdig nu  
Rune Må jeg se, hvad leger du lige?  
Hans (griner)  
Rune Det er bare det kedeligste i verden  
Moderator Så, er I færdige med jeres tegninger?  
Jesper, Rune, 
Silas  

Nej  

Per Nej, jeg skal lige ud og vaske mig, det røg ligesom bare ud af min 
mund 

Per har fået sodavand på 
sig  

Moderator Jamen, så skynd dig lige ud og vaske fingrene (Per forlader lokalet)  
Per (utydeligt)  
Jesper Skal vi også skrive efternavn?  
Moderator Nej, bare dit navn og så alder, det er fint  
Rune Jeg kan ikke finde ud af at tegne  
Jesper Kan du ikke?  
Rune Nej  
Silas Nej, det kan jeg da se Silas giver kritik til Runes 

tegning 
Jesper (griner)  
Silas (utydeligt) jeg kan heller ikke ramme målet  
Rune Det kan jeg da  
Jesper Jeg har heller ikke gjort noget (utydeligt)  
Silas Du, jeg lavede et perfekt oplæg kan jeg huske, sidste sæson 

(utydeligt) 
 

Jesper, Rune og 
Silas 

(taler i munden på hinanden) (utydeligt)  

Hans Må jeg prøve at putte den ned i sodavanden herovre?  
Moderator Må jeg tage jeres tegninger? (Moderator beder om respondenternes 

tegninger) 
 

Jesper 10 år, yeah (giver sin tegning til Moderator) Jesper er stolt af at være 
10 år 

Per Jeg ved godt, at det her papir, det smider jeg bare ud ( krøller et 
stykke papir sammen og smider i skraldespanden) 

 

Moderator Ja, bare gør det  
Per (utydeligt)  
Moderator Hvis så I sætter jer ned igen  
Jesper Ups  
Hans Jeg har engang, jeg har engang prøvet at spise affald (kigger på Per, 

mens han taler) 
 

Per Ad… lækkert at vide  
Hans (utydeligt)  
Rune Jeg kan ikke finde ud af at tegne (giver sin tegning til moderator) Rune påpeger igen, at 
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han ikke kan finde ud af 
at tegne 

Moderator Jeg synes, at den er flot (kigger på tegningen)  
Rune Jeg har ikke gjort mig god endnu  
Jesper Jeg har bare heller ikke gjort mig god endnu  
Silas Jeg skal lige have en gul farve  
Per Jeg skal lige se Jespers (rejser sig og går hen til den plads, hvor 

Moderator sidder) min storebrors 
Per og Jesper er brødre 

Hans Jeg skal lige se, hvor dårlig Jespers er  
Jesper Glem nu ikke at tegne djævlehornene  
Rune Prøv at se så god Silas er til at tegne  
Hans og Per (kigger på Jespers tegning)  
Moderator Den er flot  
Per (griner og kigger på Hans)  
Hans Hey, det er sgu da ham der…  
Hans …det er sgu da krea  
Per Du skal lige se min, Hans… Hans, jeg dræber mennesker i min fritid 

og ser Teletubbies… dræber mennesker og dyrker sport 
 

Hans …og ser Teletubbies (griner)  
Rune og Silas Taler i munden på hinanden (utydeligt)  
Moderator Hvis så I lige sætter jer ned  
Hans Nej, prøv lige at se her, jeg dypper min slikkepind ned i…  
Moderator Hans, sæt dig over på plads igen  
Hans (griner)  
Silas Gider du godt at holde op med det pjat der? (henviser til Hans) Silas bryder sig ikke om 

Hans pjatteri 
Jesper Vi er med i en undersøgelser, kameraet står og filmer og du pjatter 

bare 
Jesper støtter op omkring 
Silas’ udsagn 

Moderator Må jeg tage den der? (står henne ved Silas og spørger ham)  
Silas Ikke endnu, ikke endnu  
Moderator Så skynd dig lige at skrive navn bagpå (moderator går tilbage til 

hendes plads) 
 

Jesper Her er en kuglepen (smider kuglepennen over til moderator)  
Hans (Tager kuglepennen)  
Silas Åh, det går helt galt det her  
Rune Hvad går helt galt? (kigger på Silas) Er det ikke den blå?  
Silas Nej, det er den her  
Moderator Nej, ikke mere af det der nu  
Silas Prøv lige at vent, prøv lige at vent  
Jesper Hvad fanden laver du?  
Silas Hold kæft en idiot mand Silas synes, at Hans er en 

idiot 
Rune Ja, det siger jeg også bare  
Moderator Må jeg godt tage den der? (moderator beder om den kuglepen, som 

Hans har taget) 
 

Rune Nu gør jeg det bare  
Moderator Hans  
Per (utydeligt)  
Hans Du ser bare Teletubbies (peger på Per)  
Moderator Ok, nu skal I høre  
Jesper Jeg, jeg har lige et spørgsmål  
Moderator Ja?  
Jesper Hvad er det egentligt for en undersøgelse?  
Moderator Det er en undersøgelse om tweens, som er sådan nogle på jeres 

alder… 
 

Hans Teletubbies…  
Per Hvad betyder tweens? (læner sig ind over bordet og kigger på 

moderator) 
Per ved ikke, hvad 
tweens er 

Moderator Det betyder in-betweens, det vil sige at være midt i mellem at være  
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barn og være teenager 
Silas Hold da kæft  
Moderator  Og det påstår man er sådan nogle på jeres alder, der er det, så 

derfor så er vi ved at undersøge hvordan I forstår reklamer og 
hvordan I har det med forbrug 

 

Hans (utydeligt)  
Rune Forbrug?  
Jesper Forbrug af hvad?  
Moderator Køb af tøj og ting og blade…  
Jesper Tøj…  
Silas Jeg spiller Playstation og spilller fodbold Silas spiller Playstation i 

sin fritid 
Hans (utydeligt)  
Moderator Men det er så også det vi skal snakke om nu  
Jesper Tøj  
Silas (utydeligt)  
  FORBRUG 

Moderator Ikke nødvendigvis tøj, men forbrug i det hele taget  
Rune Jeg kan ikke styre mig når der er tøj i nærheden, som jeg kan købe Rune kan ikke styre sig i 

forhold til tøj 
Moderator Er det så sin mor, der bestemmer hvilket tøj du går i?  
Rune Nej, det er det i hvert fald ikke Mor bestemmer ikke 

Runes tøj 
Moderator Hvem bestemmer så det tøj du går i?  
Rune Det gør jeg godt nok selv Rune bestemmer selv sit 

tøj 
Moderator Køber du så, er du også selv med ude at købe det?  
Rune Ja  
Moderator Så går du lidt op i tøj?  
Rune Jeg går meget op i tøj endog  
Moderator Meget? Går meget op i tøj, Silas 

og Rune  
Moderator Gør I andre også det?  
Silas Ja, lidt, faktisk rimeligt meget  
Moderator Bestemmer I alle sammen selv, hvilket tøj I har på?  
Per Min mor siger altid… (utydeligt)  
Hans (utydeligt)  
Jesper Ja, ja  
Hans (rejser sig fra sin stol)  
Moderator Hans, sæt dig ned  
Hans Jeg skal have min kapsel  
Per …hvis jeg siger, mor, det der tøj vil jeg gerne have, så siger hun, at 

det er grimt og du skal have den der skjorte… 
Mor har sidste ord ved 
tøjkøb 

Hans (griner)  
Moderator Er det så hende, der bestemmer alligevel?  
Per Ja, så siger hun, at jeg skal have det, og så siger hun, at jeg ikke må 

få det 
 

Jesper (utydeligt)   
Moderator Hvad så? (kigger på Hans)  
Hans Jeg finder noget sejt, som jeg gerne vil have, så siger min mor, at 

det er jo slet ikke i din størrelse, og så siger hun at jeg ligner en 
lyserød, og giver mig på (griner) 

 

Hans Det passer  
Moderator (griner)  
Jesper Skal vi til og snakke om de der reklamer nu?  
Moderator Lige om lidt, ikke endnu  
Jesper En af bladene, dem har jeg derhjemme  
Moderator Har du det derhjemme?  
Jesper Ja, det der Streetboys (peger på bladet Streetboys) Jesper kender til 
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Streetboys 
Rune Nej, kom nu Silas  
Hans, Jesper og 
Rune 

(taler i munden på hinanden) (utydeligt)  

Rune Hvad sker der? Du er langsom  
Silas Det er fordi jeg sådan gør mig umage  
Rune Du har ikke engang skudt til bolden endnu der er ikke engang nogen 

målmand… 
 

Hans (griner)  
Moderator Silas, skynd dig at blive færdig med den der, ikke også?... og så skriv 

navn på 
 

Hans (utydeligt)  
Rune Hvor gammel er du, Silas? Ni, hvornår bliver du ti? (puffer til Silas’ 

arm) 
 

Silas Jeg er ni, bliver ti til august  
Per (utydeligt)  
Hans (utydeligt)  
Per Jeg skal nok slå den i hovedet af dig, Hans  
Moderator Hold op med det der… (taler til Hans) Er du færdig med tegningen? 

Må jeg få den så? 
 

Hans Oplukker (utydeligt, griner)  
Moderator (får Silas’ tegning) tak  
Silas Du skal sgu da ikke have flere sodavand Silas mener ikke, at Hans 

skal have flere sodavand 
Moderator Du har også den der stadigvæk. Værsågod (giver en kapsel til Hans)  
Hans Hit med den (griner)  
Per (utydeligt) han har fået tre sodavand  
Moderator Hans, gider du at deltage i det her nu?  
Hans Jamen, der skal sættes låg på, så jeg ikke kan tage en tår af den  
Moderator Ok, og så lad den stå  
Hans (utydeligt) og så jeg ikke spilder (utydeligt)  
Moderator Hvem er så jeres idoler?  
Silas (rækker fingeren i vejret)  
Jesper og Rune (rækker begge hånden i vejret)  
Moderator Hvem er rigtig sej?  
Silas Christiano Ronaldo, han rykker, han rykker simpelthen, han gør Fodboldspiller er sej 
Per Ad, han er klam  
Silas (utydeligt) og Raoul og (utydeligt) og Wayne Rooney og alle dem der Nævner mange 

fodboldspillere 
Per  (griner)  
Rune Du hopper alle de dårlige  
Silas Åh, ja (utydeligt)  
Rune Du har bare alle dem der de grimme nogen  
Jesper og Rune (sidder begge med armene bag nakken)  
Per Hey, tag mig (sidder med hånden i vejret)  
Moderator Hvad siger du, Per? (peger på Per)  
Per Min morfar Morfar er idol 
Moderator Din morfar?  
Per Ja  
Moderator Hvorfor er han dit idol?  
Hans Kom så med mig  
Jesper, Rune og 
Silas 

(griner)  

Silas Morfar (griner, mens han siger det og rækker armen i vejret)  
Per Fordi han er mit idol  
Moderator Jamen, hvorfor?  
Per Øhm, det ved jeg ikke  
Hans Fordi han giver mig en lussing, hver gang jeg er på besøg (griner)  
Per Næh… Fordi han er mit idol  
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Hans (griner)  
Per Ud over det, Michael Schumacher også Michael Schumacher er 

Pers idol 
Moderator Hvad siger du, Rune?  
Rune Hvad?, Nå...  
Hans (utydeligt)  
Rune Øh, hvad, det ved jeg ikke...  
Silas Dit idol?  
Rune Ja, mit idol…  
Hans (utydeligt)  
Jesper Du har vel Bob Marley5, har du ikke Rune?  
Hans Jeg sidder og taber mine penge  
Rune  Bob Marley måske og så Bob Marley er Runes idol 
Jesper Han hedder altså Bob Dejlig, Rune  
Hans Pis, noget pis  
Rune Lampard, øh Runes idol er (red. Frank) 

Lampard 
Silas Åh, ja (peger på Rune) Nej, ikke (utydeligt)  
Rune Og Silkebauer  
Silas Silkebauer? Silberbauer? (red. Michael) Silberbauer 

er sej 
Rune Ja, kald det hvad du vil… Berglund og Albeck, Ailton og så kan jeg 

ikke lige finde på andre 
(Red. Frederik) Berglund, 
(red. Marcus) Albeck og 
Ailton er seje 

Moderator Hvorfor lige Bob Marley?  
Rune Det ved jeg ikke (griner)  
Jesper Han er sej… Jeg har et par bukser med ham  
Per Ja, der er lige sådan en (utydeligt) på den ene balle  
Hans (sidder og irriterer moderator)  
Moderator Nej   
Hans Jeg skal også have lakrids  
Moderator Hvem er dine idoler?  
Hans Mine idoler det er… Mr. Bean (griner)  
Per (griner)  
Jesper Det er der faktisk en fra min klasse, der er et idol, det er James  
Per (griner) Han hedder James  
Jesper Nej, han heder Jums  
Hans Eller nums  
Per James Bond (griner)  
Rune og Silas Taler i munden på hinanden (utydeligt)  
Hans Nej, jeg er fandme også fan af James Bond, det der med Mr. Bean, 

det mente jeg ikke. Jeg kan bare godt lide at se Mr. Bean 
Følger de andres mening, 
Follower 

Silas og Hans (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Moderator Ok  
Hans Jeg er ikke færdig (Hans hæver sin stemme) lad være med at 

afbryde, når jeg taler 
 

Moderator Hvad vil du ellers sige?  
Hans Øh, jeg vil ellers sige, øh…  
Jesper, Rune, 
Silas og Per 

(kigger alle over på Hans)  

Hans …det vender vi tilbage til senere  
Moderator Der var ikke flere  
Jesper Jeg har også  
Moderator Hvad vil du sige?  
Hans Lad være med at afbryde, når jeg taler  
Per Niarn  
Jesper Jeg er fan af Niels…   

                                                 
5
 Afdød, jamaicansk reggae-sanger, der findes også tøj hvor der står Bob Marley på 
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Hans Du er fandme en klammo nørd  
Jesper …nej af Niarn Fan af Niarn 
Moderator Af Niarn?  
Jesper Ja, og af Anders Mattesen Fan af Anders Mattesen 
Hans Anders Mattesen (taler med en sær stemme)  
Per Ja, kan du ikke tage ham?  
Hans Hey, jeg er også fan af Jackass (rører moderators arm)  
Moderator Ok  
Jesper Ah Jesper ikke fan af Jackass 
Per Og jeg er fan af the Jackass Per er fan af Jackass 
Hans Også mig, det sagde jeg sgu også  
Moderator Men det er meget fodboldspillere så?  
Jesper Ja  
Moderator Hvorfor er de så gode?  
Jesper De er superfly Tweens udtryk 
Silas Fodboldspillere?  
Moderator Ja?  
Silas  Jamen, det er fordi, at de kan spille fodbold  
Rune Fordi de kan spille fodbold…  
Silas (utydeligt) og for eksempel, det der Christiano Ronaldo kan, han 

lavede engang et indlæg med (viser med sit ben, hvordan Christiano 
Ronaldo gjorde det) det er simpelthen så godt… simpelthen 

 

Moderator Så det er fordi de er dygtige til det de kan  
Silas Ja  
Rune Så er du Manchester United fan? Eller hvad?  
Silas Nej, jeg er Real Madrid Fan, det har jeg lige…  
Per Er du også fan af, hvad er det ham der hedder?  
Hans Oh…  
Per Ham der, åh, jo, jeg er også fan af Jason Watt Per er fan af Jason Watt 
Moderator Og Jason Watt?  
Silas Ja, han er fed Silas synes også, at Jason 

Watt er fed 
Per Ja, og Jason Watt  
Jesper Han er blevet lam i begge ben  
Rune Hvem er Jason Watt?  
Jesper Ham der racerkøreren  
Moderator Hans, kom lige herover  
Hans Jeg skal bare lige hente… (griner)  
Per (griner)  
Moderator Hans, sæt dig lige ned  
Hans Jeg skulle bare lige have en blå en mere… og en her jeg ikke har 

åbnet, den vil jeg gemme til gymnastiktimen (griner) 
 

Per (rejser dig fra sin stol og går samme ved som Hans gjorde)  
Hans (griner)  
Per Hans, en grøn  
Silas Åh, det er min oplukker  
Moderator Hvorfor er Niarn og Anders Mattesen rigtig seje?  
Jesper Jeg kan godt lige Niarn, han synger meget rapmusik, det kan jeg 

godt lide sådan noget gangsterrap 
Jesper kan lide 
gangsterrap 

Hans Jeg bytter den her til en grøn  
Moderator Nej, Hans, nu sætter du dig ned og så kan du gøre det senere. Gør 

det senere ikke lige nu. Nu sætter du dig lige ned 
 

Hans Jeg kan ikke…  
Jesper Jeg kan godt lige gangsterrap  
Moderator Du kan godt lige gangsterrap, hvorfor kan du godt lide det?  
Hans (slår en bøvs og griner)  
Silas Vi har virkelige alvorlige patienter herinde… Synes at Hans er for 

meget 
Moderator Ok  
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Jesper Og så Anders Mattesen, han er rigtig fed, han er megafed, jeg har 
også hans nye dvd… 

 

Rune Anden på coke  
Jesper …anden på coke  
Moderator Og den er fed?  
Jesper Ja  
Hans (samler kapsler ind og går rundt om bordet)  
Jesper Alt muligt med (utydeligt)  
Hans (utydeligt)  
Moderator Hvad så, synes I at der er okay at efterligne andre?  
Jesper Ja, ja Jesper synes, at det er ok 

at efterligne med tøj 
Rune Hvad mener du?  
Moderator Må man godt efterligne andre, hvis nu du har haft den trøje på i dag 

og så… 
 

Hans (utydeligt)  
Moderator  .. Per kommer i den i morgen, er det i orden?  
Rune Det er fedt nok  
Silas Så udtrykker man bare at man synes at den er sej Silas mener, at 

tøjefterligning er en 
bekræftelse af en fed 
tøjstil, og ser det dermed 
som noget positivt 

Moderator Så det må man gerne?  
Silas, Rune, 
Jesper 

Ja  

Jesper Mig og Rune vi kommer tit i det samme tøj Follower-træk 
Rune Det er bare fordi at du køber inde i Salling Rune og Jesper køber tøj i 

Salling 
Jesper Vi køber mest det samme tøj, så kom jeg i sådan nogle 

militærshorts, og så kommer han også i dem 
 

Moderator Er det så helt tilfældigt, at…  
Jesper Ja, ja, det er helt tilfældigt  
Moderator Men det må man gerne?  
Jesper Ja, ja  
Moderator Shh (tager fat i Hans og tysser på ham)   
Jesper Jamen, Anders Mattesen han efteraber jo også alle mulige andre, 

han kan jo godt finde på at efterligne alle mulige reklamer og sådan 
 

Per For eksempel…  
Jesper Han siger, at reklamerne de er ikke ordentlige  
Per Han siger også…  
Jesper Han siger også at man skal præsentere sit projekt ordentligt, som for 

eksempel så siger han, er du ikke træt af at hedde Birgitte Clausen 
og har et modermærke der, så skulle du prøve selvmordspistolsættet 
nu med hat, tag på, tryk af, farvel (holder højre hånd i vejret som om 
at han afskyder en pistol og efterfølgende vinker) (griner) 

 

Per Tag på tryk af, farvel (holder venstre hånd i vejret, som om han 
skyder, og efterfølgende vinker) (griner) 

Siger det samme som 
Jesper 

Hans (griner)  
Per Altså, Anders Mattesen siger også et tegnefilm de er homoseksuelle Tegnefilm er 

homoseksuelle 
Jesper De er pornoficerede  
Alle (griner)  
Jesper Det gør han  
Hans Pornoficerede (griner)  
Per Og så siger han, at det der Buzz, og så har han skrevet på sin dør 

med store røde bogstaver, øh, fuck dog af med jeres (utydeligt) lort 
 

Hans (griner)  
Moderator Men det vil sige, at hvis der er nogen der efterligner en, så er det  
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faktisk lidt sejt? 
Per Nej, det er klammo Klammo = tweens udtryk 
Jesper Nej, nej det er jo ikke sejt, men..  
Per (griner) Hans  
Jesper jeg synes, at det er sådan lidt underligt…. det ved jeg ikke  
Moderator Det er underligt, men det betyder så er man selv er sej eller hvad?  
Jesper Nej, nej, det er bare sådan (ryster på hovedet)  
Hans (er urolig)  
Per (griner)  
Moderator Hans, gider du godt at…  
Per Are you ready? Tweens speak 
Hans Skål  
Moderator Hans (tager sodavanden væk fra ham)  
Hans Skal vi jamme sammen i dag? (griner)  
Moderator Hvad så med at være populær?  
Hans Populær (griner)  
Jesper Det synes jeg, det er lol6, at det er sådan lidt lol LOL – tweens sprog 
Moderator Hvad betyder det?  
Per At det er åndssvagt Lol at efterligne 
Jesper At det er åndssvagt , at man er populær så skal …man bare gå rundt 

og vise, at man er sejere end alle andre, nu skal vi bare lige give de 
andre (utydeligt) 

Ikke fedt at være populær 

Per Uh, yeah, ah ha ha (Per synger og ryster med kroppen)  
Jesper, Rune og 
Per 

Taler i munden på hinanden (utydeligt)  

Silas Sæt dig ned  
Jesper Man bliver totalt nedtrykt, hvis de skal tale om noget, det har jeg 

prøvet selv engang, så det er (utydeligt) 
 

Moderator  Så det er en dårlig ting, hvis man er populær?  
Jesper Ja, det synes jeg, men hvis man er det så skal man i hvert fald lade 

være med at tro at man er bedre end alle andre, og bare gå rundt og 
sige at man skal skride, for eksempel hvis man skal tale om et eller 
andet det synes jeg er provokerende 

Hvis man er populær så 
skal man huske visse 
regler 

Per Er det rigtigt provokerende? (Per stiller et spørgsmål til Jesper  
Hans (utydelig)  
Jesper (utydeligt) skrid lige vi skal lige tale hemmeligt, det synes jeg det er 

åndssvagt 
 

Moderator Ja, Hvad synes I andre?  
Per Jeg synes, at det er megasejt at være populær, fordi så kan man gå 

rundt og sige, ja, I er bare totalt nedtur 
Per synes, at det er sejt at 
være populær 

Hans (går hen og danser foran kameraet)  
Per (griner)  
Moderator Hans, gå hen og sæt dig ellers så smider jeg dig ud  
Silas Ja, gør endelig det Silas vil have Hans ud af 

lokalet 
Per Ja, gør det Per holder med Silas om 

at Hans skal smides ud af 
lokalet 

Jesper Jeg synes, at det er åndssvagt det der med at være populær, jeg 
synes ikke, at der er særligt sejt 

Jesper synes ikke at det er 
sejt at være populær 

Moderator Det er ikke sejt at være populær?  
Alle Taler i munden på hinanden (utydeligt)  
Moderator  Er det fordi man opfører sig dårligt, når man er populær?  
Jesper Både og, altså, nogle gange så er de fine nok at være venner med og 

andre gange er de sådan, så kan de godt lige (utydeligt) 
 

Per De er totalt funky Tweens udtryk 

                                                 
6
 Lol er en forkortelse man anvender indenfor chatsproget, og betyder direkte oversat laughing out loud. På dansk vil det svare til, at 
man griner højt eller åbenlyst af noget, og at det måske er kikset. Det er det i hvert fald i henhold til Jespers forklaring.  
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Jesper Så kan de godt (utydeligt)  
Moderator Hvorfor er det funky, Per?  
Per  Altså det er fordi det er sejt at være populær fordi så kan man gå 

rundt og sige skrid (utydeligt (griner) 
 

Silas Men det er sgu da ikke særligt sejt, vel? For hvis nu der er en du har 
leget med, så pludselig så siger du bare, ja, skrid med dig 

 

Per Ja, det kommer an på hvordan et er til hinanden (utydeligt)…  
Jesper Jamen, de (utydeligt) sidder også og kalder hinanden røvhul  
Per og Hans (griner)  
Jesper, rune og 
Silas 

(griner ikke) Jesper, Rune og Silas 
synes ikke at det er sjovt 

Hans Skrid nu med dig  
Jesper Jeg synes ikke at det er særlig sejt, som Per siger funky, helt ærligt, 

jeg synes, at det er lol, helt vildt 
LOL tweens sprog 

Per At sige funky, det er sjovt  
Moderator Hvad så med dem, der skiller sig ud?  
Hans (utydeligt)  
Jesper Hvad?  
Moderator Hvad så med dem, der skiller sig ud? Fra gruppen, dem der er lidt 

anderledes? …er det sejt? 
 

Silas Det er ikke sejt.. Silas synes ikke det er sejt 
at skille sig ud 

Rune Der er en fra vores klasse, han er bare megairriterende… Irriterende 
klassekammerat 

Silas Hvad hedder han?  
Rune Det ved du godt  
Per Kurt  
Silas Kurt, nåh, ja  
Jesper Han sprøjter juice efter os, og så er han total unormal, han er  
Rune Så kaster han alt muligt mad efter os  
Jesper Så kaster han en spegepølsemad op på tavlen, altså helt ærligt, han 

er lidt unormal 
 

Hans (griner)  
Rune Den ramte dig lige her (peger på sin skulder)  
Jesper Ja, det ved jeg godt, det er fandme ulækkert det er. Det er lidt 

unormalt synes jeg 
 

Per Han kastede en flødebolle i hovedet på mig  
Hans Han råbte mig ind i hovedet (utydeligt)  
Jesper Og så er han også en meget stor sladrehank, jeg synes også at han 

er en sladrehank, som skal sladre om alting 
Jesper synes ikke at 
sladrehanke er ok 

Moderator Jamen, hvad så med dem, der har en anden stil? Tøjstil for 
eksempel? 

 

Hans (utydeligt)  
Hans, Jesper, 
Rune og Silas 

(taler i munden på hinanden) (utydeligt)  

Moderator  Ok, men er det fordi han ikke er sej?  
Jesper  Nej (ryster på hovedet), han er bare sådan lidt l  
Moderator Hans, shh, prøv lige at tie stille mens de andre snakker (tager fat i 

Hans) 
 

Jesper Han er en sladrehank og lidt buttet måske, men altså, og så er han 
total dum, han er total løgnhals 

Ikke ok at være 
sladrehank og buttet 

Rune og Silas (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Jesper Han er bare lærerens kæledægge… og så kalder han mig og Simon 

op i fysiklokalet for røvhuller. Så kommer læreren, så siger Lars, de 
har kaldt mig røvhuller, og så bliver vi jo sendt ned i klassen 

 

Hans (griner)  
Moderator  Det vil sige, at det er dårligt at være en sladrehank?  
Jesper Ja  
Moderator  Skal man så altid bare tie stille?  



Transskription af 1. fokusgruppe på Solsideskolen vedrørende Tempelriddernes Skat II, præsenteret overfor 
8-10-årige drenge  

 26 

Rune Ja  
Jesper Ja… aldrig sladre Aldrig sladre 
Per Altid sladre, det er godt Altid sladre – Per 

provokerer Jesper 
Hans (er urolig)  
Silas Gider du at holde kæft under samtaler med de voksne? (taler til 

Hans) Jeg gad godt at vide om de overhovedet er voksne? Er I det? 
Silas irettesætter Hans 

Per Er I voksne?  
Moderator Ja, det er vi.  
Silas Ok, godt  
Per Næh  
Moderator Hvad forbinder I med mode?  
Rune (utydeligt)  
Hans Modebumser, modebumser, der sidder nogle der i hovedet…  
Silas Gider du godt at tie stille? (taler til Hans)  
Jesper At det er totalt umodent…  
Per Kan du ikke smide ham ud? (taler til moderator)  
Jesper Det er totalt umode at få en bums, det synes jeg er totalt umodent Jesper synes ikke, at 

bumser er mode 
Per Så står man sådan en stor bums her…  
Silas Altså mode, det er, det er simpelthen fodbold tror jeg, alt fodbold det 

rykker simpelthen bare 
Mode er fodbold 

Rune Nej, det er det bare ikke  
Silas Jeg er fuldstændig syg med fodbold Silas syg med fodbold 
Jesper Jeg synes, at hættetrøje det er meget mode Jesper synes, at 

hættetrøje er mode 
Silas Synes du? Det er det ikke… mode, det er sådan noget lækkert tøj 

inde fra H & M 
Silas er her uenig med 
Jesper om, at hættetrøje 
er mode Mode = tøj fra H 
& M 

Per Ja for eksempel, sådan en trøje her, det her det er mode, sådan en 
trøje her det er mode (rejser sig op og peger på sin trøje) 

 

Hans, Jesper, 
Rune og Silas 

(kigger alle sammen på Per)  

Silas Nej, det er det i hvert fald ikke  
Hans Åh, køber du tøj…  
Silas Åh, du har fodboldshorts på, fedt (taler til Per)  
Per Ja, det har jeg  
Jesper (utydeligt)  
Moderator Hvad er der med tøj fra H & M? (taler til Hans)  
Rune Stramme bukser Rune synes, at stramme 

bukser er mode 
Jesper Ja, stramme bukser Jesper synes, at stramme 

bukser er mode 
Hans Jamen, det hedder ikke H & M, det er Hennes og Mauritz og Hennes 

det betyder dametøj (griner) 
 

Silas Min far plejer at kalde det for høj og møj fordi han hader, når min 
mor skal derind 

 

Jesper Ha, ha, høj og møj  
Moderator Men er det ikke godt nok med tøj fra H & M?  
Silas Jo, jo, det er, jeg vil bare hellere i en fodboldbutik Siles synes, at en 

fodboldbutik er bedre en 
H & M 

Jesper Mine sko de er…jeg synes bare, at hvis jeg forbinder mode med 
sko… 

 

Silas (utydeligt)  
Per Ad, der er en der har lavet en gasser (griner)  
Jesper Så er det helt klart Lance eller Kawasaki eller sådan et eller andet Jesper synes, at 

skomærker er mode 
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Silas Gider du godt at lade være med at sidde med dine åndssvage 
grimme fødder oppe på min stol? (taler til Per) Tak, tusind tak det 
var en stor, øh, lettelse 

 

Moderator Ok  
  COLLAGE 

Per Hvornår skal vi tale om reklamerne? (taler til Moderator)  
Moderator Det skal vi nu eller vi skal sådan set ikke tale om det  
Silas Kan vi ikke snakke om Goal bladet? (peger på Goal bladet)  
Hans, Jesper, 
Rune og Silas 

(rejser sig alle sammen op) (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  

Moderator (rejser sig fra stolen) ok, prøv at høre her, det jeg gerne vil have jer 
til er, at I får lige alle sammen noget papir igen… 

 

Jesper Jeg har allerede papir i forvejen…  
Moderator Ja, så får I lige noget mere  
Silas Ja, vi skal lave(utydeligt)  
Moderator Nej, Hans (forøger at proppe en slikkepind i en sodavand)  
Jesper Må jeg godt tage det der med Streetboys? Det kunne jeg godt tænke 

mig at læse om 
Jesper er vild med 
Streetboys 

Moderator Og så får I alle sammen en saks  
Silas Og Christiano Ronaldo er den sejeste person…  
Per Hey, jeg kan ikke bruge sådan en der (Per taler om saksen  
Moderator Hvorfor ikke?  
Per Det er fordi det er den anden hånd, der er min  
Silas Hallo, du skal (taler til Hans)  
Hans (løber rundt i lokalet og hen til Per med en saks)  
Moderator Kan du bruge den der? (giver en anden saks til Per) Og så får I også 

en limstift, og så vil jeg gerne have jer til at lave en collage 
 

Silas Med Goal bladet, med Goal bladet Goal bladet er fedt 
Moderator Det vil så sige, at I tager de her blade, og så tager i det I synes er 

rigtigt sejt og klipper ud og klistrer på papiret 
 

Alle (slås om forskellige blade)  
Moderator I kan godt dele om dem  
Silas Nej, det må du ikke klippe i, det må du ikke klippe i (henviser til Goal 

bladet) 
 

Jesper Jo  
Silas Det er det helt nye, må jeg få det?  
Moderator I må gerne klippe i det, det er meningen at I skal klippe i det  
Silas Må jeg ikke få det med hjem?  
Moderator Nej, det skal bruges igen, senere  
Jesper Så vil jeg havde basserne, Per. Det er det fedeste Basserne er fedt 
Per Hvad betyder det at lave en collage? (taler til Moderator)  
Moderator Det vil sige, at du klipper de billeder ud, som du synes er rigtig, rigtig 

fede og så klistrer du dem på papiret 
 

Silas (utydeligt) det vil jeg lige læse det der (Silas læser i Goal bladet)  
Alle (Støj)  
Per Hans, det her klipper jeg ud  
Moderator I har ikke så lang tid til det her, så…  
Hans og Per (utydeligt) (står og kigger i det samme blad)  
Moderator Hans, sæt dig ned, sæt dig ned herovre og så klip i noget andet  
Jesper Sejt (Jesper tager en plakat ud af Streetboys  
Silas Der har vi Christiano Ronaldo (utydeligt)  
Hans Jeg er færdig, se nu her jeg er færdig  
Moderator Vil du ikke lave en collage? (taler til Hans)  
Hans Nej…  
Per Hans, se her (viser det til Hans) Se her, Jesper (viser det til Jesper)  
Hans Hvad er det?  
Per Det er inde i Basserne  
Jesper De er superfede, Basserne Basserne er superfede 
Rune Jo, og det der blad, det skal jeg have  
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Silas (utydeligt), nej, du kan godt glemme det  
Rune Jamen, han er så grim  
Silas Hey, der har vi top 15 eller top 30 (sidder og kigger i Goal bladet 

sammen med Rune) 
 

Rune Flashback  
Hans  Synger (utydeligt)  
Moderator Hans, det er fint nok, hvis du ikke vil deltage, men du skal ikke 

genere de andre 
 

Silas (utydeligt) Vi skal lige se den største flopper i hele året (utydeligt)  
Rune Ham der ham skal jeg sateme have  
Silas Tobias Linderoth, det er smukt det der  
Jesper For satan da  
Rune Det er smukt  
Jesper Det her det er simpelthen smukt  
Silas Tak  
Jesper Den er fed den er, den er superfed, nej, for satan da… slap nu af for 

satan da, du har sgu da ikke slået en prut eller et eller andet? …jeg 
vil have den øverste, nej, jeg vil havde den nederste (Hans står 
henne ved Jesper) 

 

Silas Åh, det er (utydeligt)  
Jesper Ja, men du kan godt få den senere…  
Moderator Hans, sæt dig ned  
Per Jeg skal tage et pigeblad (griner og holder Jessy bladet oppe i luften)   
(utydeligt) Det var bare pinligt at komme med på det her hold, det var…  
Per Hans? (holder Olivia op så Hans kan se det  
Hans Olivia (refererer til pigebladet Olivia)  
Rune Er det her den eneste undersøgelse, der kommer  
Moderator Det her er det vi skal lave med jer, ja, og så skal vi lave det med 

nogle af jeres klassekammerater senere 
 

Jesper Øv  
Per Hans, den her vil jeg have (viser en plakat til Hans)  
Jesper Øv, jeg troede kun, at det var os der skulle være med, æv, mand  
Rune Ad… hvad sker der?  
Per Den her vil jeg have  
Jesper På bagsiden der er der noget med Champions League  
Rune Olivia, na, na (synger Olivia-sangen og griner) Rune gør nar af Olivia 
Silas Olivia, Olivia Silas gør nar af Olivia 
Jesper Prøv at høre her, kender du noget om ham der?  
Per Det er da Pokémon, det vil jeg have Per vil anvende Pokémon 

til sin collage   
Rune Den er sej, den skal jeg over og se den der, nej, det er mod Sverige, 

øv 
 

Per Åh, det der billede skal jeg have ind (Per taler om Pokémon bladet)  
Rune (utydeligt) spild af tid  
Jesper Teenage Mutant Ninja Turtles, Lol Teenage Mutant Ninja 

Turtles er lol 
Per Prøv at se her  
Moderator I har kun lige fem minutter mere  
Rune Shit, mand  
Per Til hvad?  
Moderator Så er vi er færdige her  
Silas Jeg har allerede lavet en collage   
Jesper Skal vi så til at gå hjem til time eller hvad?  
Moderator Ja, så skal I op til time igen  
Per Godt så  
Silas Nej, vi har musik  
Rune Olivia (synger Olivia-sangen)  
Jesper Kunne I ikke have taget os i matematik? Skal I have flere i dag? 

(taler til Moderator) 
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Moderator Ja  
Jesper Fra vores klasse?  
Moderator  Jeg ved ikke om vi skal have nogen fra jeres klasse, vi ved ikke, hvad 

der er for nogle klasse, vi har bare fået sedlerne tilbage 
 

Moderator Men i skal bare lige skynde jer at bliver færdig med collagerne  
Silas Ad, Pokémon (taler til Per)  
Per Det er ikke det jeg skal have  
Moderator Og så når I er færdige…  
Silas Skynd dig nu lidt, kan du ikke bare klippe den ud, det hele ud? (taler 

til Rune), ha, ha, nu klipper han det snart midt over 
 

Moderator Når I er færdige med dem så skal  også lige skrive navn og alder bag 
på dem 

 

Per Ok  
Rune Olivia (synger Olivia-sangen)  
Jesper Hvad skal I bruge dem til?  
Moderator  Det skal vi se om vi eventuel kan bruge til illustrationer i det projekt, 

som vi er ved at lave 
 

Jesper Hvad handler det projekt om?  
Moderator Det handler om jer… om tweens  
Jesper Er vi tweens? Sejt Jesper ved ikke, hvad 

tweens er 
Silas Og vi skal lige se årets bedste flop  
Rune (utydeligt)  
Per Jeg er færdig med min collage (går hen til Moderator med sin collage  
Moderator Er du færdig med din collage? (taler til Per)  
Per Ja, se!  
Moderator Tak  
Per Prøv at se, Hans, jeg er færdig med min collage (viser sin collage til 

Hans) 
 

Moderator Det er bare Spiderman  
Per Ja  
Moderator Er det det der er sejest af alle bladene?  
Per Ja Per synes, at Spiderman 

bladet er sejt 
Moderator Ok  
Jesper Der er også et andet Spiderman her, Per (holder et andet Spiderman 

blad op) 
 

Per Jamen, jeg fandt det her inde i et Pokémon blad  
Moderator Er du også færdig, Hans?  
Hans Uhm  
Per Den er flot, Hans …prøv at se min collage, den fylder hele papiret 

(viser sin collage til Hans) 
 

Jesper  Jeg skal lige se om der er nogle fede plakater heri (Jesper kigger i 
bladene og siger noget utydeligt) 

Jesper kigger efter 
plakater 

Moderator Så må I godt have lov at gå, nu så, Mange tak fordi I gad at hjælpe 
os 

 

Hans Hey, jeg skal bare lige (rejser sig fra sin plads)  
Per Hans, her (giver kapsler til Hans)  
Rune  (utydeligt)  
Silas Åh, jeg har lyst til at smadre ham  
Jesper Ok, han hedder Orlando Bloom  
Hans Han er grim (går over bag kameraet for at tage en sodavand mere) Hans synes, at Orlando 

Bloom er grim 
Per Kom, Hans  
Hans Lad os skynde os, lad os skynde os op i gymnastiksalen  
Rune Det er slut jeres time, for lang tid siden, er den ikke? (taler til Hans)  
Jesper De har to  
Per Kom, Hans  
Rune Det er jo Akon  
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Hans Jeg vil have min kapsler  
Rune Åh, de får bare lov til at tage sodavand med  
Jesper  Åh, det er bare snyd, mand, hvis de får lov til at tage sodavanden 

med op 
 

Per Nå, jamen, vi alle sammen, vi ses (Per forlader lokalet)  
Moderator Farvel  
Per Det var hyggeligt  
Moderator Det var rigtigt hyggeligt  
Hans Ja, hej hej  
Moderator Gider I at lukke døren bag jer? (taler til Hans) Tak, Hans  
Rune Nogen, der har en farveblyant?  
Jesper Så får de lov til at tage sodavand med op, helt ærligt, her er min 

(giver sin collage til moderator) 
 

Moderator Tak  
Silas Så skal jeg have Christiano Ronaldo, han er der  
Jesper Det er en plakat, du står og klipper over, nå, nej (kigger på Silas) Det 

er en plakat (peger på en plakat i bladet) Ah 
 

Moderator Var du også færdig, Rune?   
Rune Ja… ja, jeg nåede lige præcis at…  
Silas  Hvor er Figo, Figo, Figo? (holder Goal bladet oppe foran sit ansigt) Silas leder efter (red. Luis) 

Figo 
Jesper og Rune Figo (griner)  
Silas Øh, hvad er det nu han hedder, ham kan jeg ikke huske  
Rune (kigger på Goal bladet) Ham der kan jeg heller ikke huske  
Silas Figo, Figo  
Rune Han er der ikke  
Silas (utydeligt) Figo og landsholdet, det kan de ikke være bekendt  
Rune De er nok bare ikke med i startopstillingen  
Jesper (utydeligt)  
Silas Jeg klipper lige  
Rune Jeg har en (utydeligt) det gider jeg ikke …Desperate Housewife  
Jesper og Rune (står og kigger i et blad)  
Silas (sidder og arbejder på sin collage) Se der er meget mere roligt, når 

de to andre er gået? 
 

Jesper Hvad?  
Silas Det er dobbelt så roligt  
Rune Ja det er dejligt  
Silas Det må man da sige (griner)  
Moderator Men de er så heller ikke så gamle  
Rune Jo, de er  
Moderator De er ikke så gamle som jer  
Rune To år, et år ældre end Silas, nej, et år yngre end Silas, undskyld Silas  
Silas Nej, for satan, der kan man vist godt at sige, at jeg var et år yngre 

end jeg var lige nu 
 

Rune (griner) så kan du lære det …så har han bare tre, fire, fem ben eller 
et eller andet (griner) 

 

Jesper Tre, fire, fem ben (griner)  
Silas Hold kæft, hvor fedt, mand  
Moderator Har du skrevet navn bagpå?  
Silas Ok, hvor… Nej, det har jeg ikke (skriver sit navn bagpå collagen)  
Rune og Jesper   (tager flere slikkepinde)  
Jesper De tog bare sodavand med op  
Silas (utydeligt)  
Rune Farvel  
Kamerakvinde Farvel, tak for hjælpen  
Jesper Det var så lidt  
Moderator Jeg tror, at Hans har låst os inde… Tak for i dag  
Jesper Jeg skal også lige have et par ekstra mere (Jesper tager flere 

slikkepinde) 
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Silas Her (giver Moderator collagen)  
Moderator Tak for det, tak for hjælpen  
Silas Øh, jeg skal lige have en ekstra (Silas tager flere slikkepinde) Hej  
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Bilag 11 
Ytrer Udsagn Kode 

Moderator ...hvor vi skal starte henne, når vi så skal til at kigge på det igen, så 
hvis nu jeg siger, og I er klar? (henvendt til kamerakvinderne) 

 

Kamerakvinde Ja   
Moderator  En, to, tre (gør klar til at klappe)…. Så klapper vi (griner) er I klar? 

Vi prøver lige igen, en, to, tre 
 

Alle  (klapper)  
Moderator Sådan! Så er vi i gang. Vi skal så starte med at viser jer en øhh 

plakat for jer, som vi har 
 

Liv Århh den har jeg set 2’eren af Set 2’eren 
Moderator Ja.. så ved jeg ikke om du også kan se der Lise? Kan du det?  
Lise Ja   
Moderator  Jeg skal lige lægge det.. sådan der.. ellers så må I lige... sådan 

prøve at skubbe jer lidt sammen …. Åhh ja det har jeg da også, jeg 
får lige at vide at jeg også har lidt print her, men I, det er klart det, 
det bedst det er hvis I kan kigge på den plakat, men hvis I ikke lige 
helt kan se det, så kan I lige følge med på dem der også, men de er 
lidt mere utydelige end dem på plakaten … har I set den her plakat 
før? 

 

Lise Ja  
Pia Ja   
Liv Ja, jeg har set 2’eren af den  
Moderator Du har set filmen også?  
Liv Ja, jeg har set den i biografen  
Moderator  Okay. Har.. er der nogen af jer andre der også har set filmen? Alle har set 1’eren 
Lise  Jo jeg har den derhjemme  
Pia  Nej..  
Anne Nej jeg har ikke set den  
Liv Jo du har set den (kigger på Anne)  
Anne Det er 1’eren  
Moderator Du her set 1’eren? (kigger på Anne)  
Liv Jeg har set begge to  
Pia Jeg har set 1’eren  
Moderator  (kigger på Pia) Og du har også set 1’eren.. (peger på Lise)  
Lise Jeg har set begge  
Moderator Okay.. hvad.. hvad når I kigger på sådan en plakat der, hvad ser I 

så? Hvad kan I se på den? 
Elementer på plakaten, 
heste, riddere og 
motorcykler afkodes 
(bottom-up) 

Pia (rækker fingeren op) Nogen hoveder  
Liv  (rækker fingeren op)  
Moderator I behøver ikke række fingeren op, I snakker bare  
Liv Okay, der er nogen der  
Lise Heste   
Moderator  Ja    
Anne Riddere måske  
Liv Ja   
Moderator Ja   
Anne Motorcykler   
Moderator  Ja   
Anne Heste   
Moderator  Ja   
Anne En borg måske  
Pia  Og så store bogstaver Afkoder titel 
Moderator Store bogstaver, ja.. er der noget på plakaten som I synes er svært 

at læse, er der nogen ord der er svære at forstå synes I? 
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Liv Umh umh (ryster på hovedet) Ingen svære ord 
Pia  Næh   
Moderator Hvad med dig, Lise?  
Lise Umh umh (ryster på hovedet)  
Moderator Nej… I forstår alt der står på plakaten  
Liv  Mmm (nikker)  
Moderator  Ja ...  hvad lægger I først mærke til, hvis I skulle.. prøve lige at give 

et bud på det? Hvad er det første I ser, når I ser sådan en plakat? 
Hovederne dominerer 
(blikfang) 

Anne  Hovederne   
Liv  Det er hovederne  
Moderator Hvorfor?  
Liv Fordi hovederne er nemmere at se  
Anne De er større  
Liv  Ja, de er større end de andre ting derpå  
Moderator Ja   
Pia Jeg synes at de der bogstaver, det er meget (utydeligt) Titel dominerer 
 Det er det første du ser, ja  
Pia  Synes jeg, fordi at de er så kraftige (utydeligt)  
Moderator Ja, okay... hvad øhh hvis nu I kigger på de der ansigter der, I var 

inde på (rejser sig) hvordan ser de ud? Hvordan ser de ud til at 
have det? (retter på plakaten) 

Børnene nervøse og bange 

Anne Måske lidt nervøse eller sådan..  
Lise Lidt bange  
Moderator  Lidt bange? (kigger på Lise, sætter sig ned)   
Anne Eller nervøse   
Moderator  Ja, er der nogen der ser mere nervøse ud end andre?  
Lise Ham (peger ned på sit print af plakaten)  
Liv Det gør pigen..  
Moderator Ham, den bagerste dreng, der?  
Pia Ja, ham der er bagerst  
Liv Ja, ham der (peger på plakaten), men det gør de andre tre ikke, 

men det er mest drengen 
 

Moderator Ja … hvad med dem ude i siderne? De helt store hoveder, hvordan 
ser de ud til at… at have det? 

De store kede af det 

Lise De er kede af det  
Moderator Er de kede af det? Ja..  
Pia Det synes jeg også, i hvert fald ham der måske (peger på hovedet 

helt til højre) 
 

Moderator  Ja, han ser ked ud af det, ja.. hvad siger I to (kigger på Liv og 
Anne) hvordan ser de ud til at have det? 

 

Liv (kigger på Anne)  
Anne Det er det samme  
Moderator  ja  
Anne Måske sådan lidt skræmt, sådan hvad kommer der der, sådan 

(holder hænderne afværgende ud foran kroppen) i øjnene 
Måske også skræmt 

Moderator Ja, hvad for det jer til at føle, når de ser kede ud af det, og de ser 
nervøse ud, hvis I sådan prøver at mærke efter inde i jer selv  …. 
Bliver I sådan, måske nysgerrige over hvorfor de er det eller bliver I 
selv kede af det eller 

Bliver nysgerrige 

Anne Lidt nysgerrig over det tror jeg  
Liv  Ja   
Moderator Ja ... hvorfor tror I der er.. nu sagde, jeg ved ikke om det var dig 

Liv, nej jeg tror måske det var dig (peger på Pia) som snakkede om 
riddere..  

Filmen handler om riddere 

Pia  Mmm…   
Moderator  Hvorfor tror I der er riddere på?  
Lise Det er fordi, det er fordi det det  
Pia Det handler filmen om Afkoder ud fra 

forudgående viden om 
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1’eren 
Moderator  Det handler den om, ja. Jeg har nemlig ikke set filmen, vil jeg lige 

skynde mig at sige 
 

Liv Det handler om at dem der (peger på plakaten) vil have fat i alle 
fire, men de vil mest have fat i hende der (peger på hovedet længst 
til venstre) 

 

Moderator  Okay   
Lise (utydeligt)  
Liv På grund af, på grund af hendes far er ridder  
Moderator Så det er, det er motorcyklerne der vil det, eller dem der sidder på 

motorcyklerne 
 

Liv Ja  Børnene er de gode 
Moderator Okay … hvem er de gode?  
Pia Det er dem  
Anne Det er de fire børn  
Lise Det er dem der (peger ned på print af plakaten)  
Liv Det er de fire børn der og alle dem der de er onde (laver en cirkel 

med sin finger over plakaten) 
 

Moderator Okay, og også ridderne  
Pia  Da ikke ham der (peger på den ene ridder (red. David Owe)) David Owe ond 
Lise Jo   
Liv Ham der han bliver ond til sidst  
Moderator Ham der står med det skjold med korset på  
Liv Ja   
Moderator Ja   
Liv Ja  
Moderator Okay … tror I den handler om noget af det samme som 1’eren den 

gjorde? 
 

Liv Umh umh (ryster på hovedet)  
Lise  Umh   
Moderator Nu har du selvfølgelig også set 2’eren (peger på Liv) men hvad med 

jer der ikke har set 2’eren (kigger på Pia) 
 

Pia  Mm, altså jeg ved jo sådan ikke sådan, men jeg, den ligner da den 
handler om det samme, fordi den sidste handlede også sådan lidt 
om riddere og sådan noget 

2’eren ligner 1’eren 

Moderator  Mmm…   
Pia  Så det ligner da lidt  
Moderator  Ja.. var det de samme børn der var med, som I kan se?  
Liv Ja (nikker) ja det var det  
Anne Ja   
Moderator  Okay… og der var også fire af dem?  
Liv Mmm… (nikker)  
Moderator  Synes I plakaten den er god eller dårlig når I sådan kigger på den? God plakat 
Liv Den er god  
Anne Jeg synes den er god og så kan man nok også se at filmen den 

bliver rigtig spændende 
Spændende  

Moderator Hvad er det, hvad der det der..  
Anne Det er  
Moderator  ..får dig til at sige du tror den er spændende  
Anne At hun er fanget der, og de er og de er oppe og slås og sådan 

noget 
 

Moderator  Ja… okay. ..Hvorfor tror du den er god, Pia?  
Pia  Altså det er også sådan lidt fordi det er fra gamle dage og man kan 

sige at det er spændende der, også med de der hoveder, som ser 
sådan.. bange ud, så vil man jo gerne vide hvorfor de er det, og 
så.. 

 

Moderator Ja   
Pia  ..vil man jo se filmen, for at få det at vide  
Moderator  Ja. …hvad med dig, Lise? Hvorfor synes du den er god?  
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Lise Jeg synes også den, altså den ser meget spændende ud  sådan.. 
man vil gerne se den 

 

Moderator  Ja. … Kunne I finde på at snakke med jeres venner om, hvis, når I 
ser sådan en plakat der? At I har set en plakat for, for den her film? 

Måske snakke med venner 
om plakat 

Pia Det kunne måske godt være…  
Moderator Ja   
Pia  …hvis nu at der måske også var andre der havde set den  
Moderator  (nikker) Nu siger I for eksempel selv at I, at I, I synes det er en god 

plakat, og når I så ser, hvis I også har, hvis I prøver at tænke lidt 
tilbage, hvis I har set en, en anden øhh, filmplakat der også, I også 
syntes var god, har I så også sagt det til jeres venner? At prøv at se 
den her film, jeg tror den ser spændende ud eller? 

 

Liv  Mmm…   
Pia Det er ikke sådan plakater, men hvis man har været inde og se en 

film, så er der tit sådan nogle.. forfilm 
Snakker mere om forfilm 

Moderator Ja   
Pia For nogle film der kommer lidt senere, det fortæller jeg nogen 

gange 
 

Moderator  Er det der du mest ser sådan nogen øhh reklamer for film, er det i 
biografen du ser dem? (kigger på Pia) 

 

Pia  Ja, men ikke alle sammen, men det er bare der jeg mest fortæller 
om dem 

 

Moderator Okay.. ja (nikker) …jer der ikke har set filmen, kunne I finde på at 
gå ind og se den? Efter I har set den der plakat? 

 

Pia Mmm, det tror jeg godt, jeg gad godt se den når den udkom Gerne se filmen 
Moderator  Ja  
Anne  Også hvis man ser nogle klip i fjernsynet, så synes man nok den er 

rigtig spændende, så kunne jeg også godt tage ind og se den 
Set klip i TV 

Moderator  Ja. ..hvad synes I, hvad, hvad er spændende film for jer? Hvad, 
hvad vil I mene er en spændende film, hvad synes du for eksempel 
er en spændende film? (kigger på Anne og løfter sin arm med 
håndfladen i retning mod Anne) 

 

Anne Mmm, altså spændingen, og når de kommer op at, at slås og hvem 
der vinder over, og hvem der bliver befriet og sådan hvis der er en 
der bliver fanget 

 

Moderator  Ja, så sådan lidt.. det onde mod det gode?  
Anne Mmm…  Eventyrgenre er god 
Moderator Ja. Hvad med dig, Liv? Hvad synes du er en spændende film? 

(kigger på Liv) 
 

Liv Det ved jeg ikke  
Moderator  Er det.. er det noget over i den(peger på plakaten), den genre der, 

med sådan nogen riddere og sådan noget eller.. må der gerne være 
gys eller…? 

 

Liv (peger på plakaten) 1’eren den var lige så god som 2’eren 1’eren og 2’eren lige gode 
Moderator  Altså du synes den (peger på plakaten) var ligeså god som den 

første film, den der eller hvad? 
 

Liv Mmm… (nikker)  
Moderator Ja (nikker)  
Liv I 1’eren der har de så ikke bare sådan noget tøj, der har de ikke 

sådan noget tøj på som de havde på i 2’eren 
 

Moderator  Okay, så det…  
Liv  I 1’eren der havde de noget andet tøj på  
Moderator  Ja..  
Anne Der havde de sådan noget som os, sådan noget tøj på  
Liv Mmm…   
Moderator  Ja   
Liv Og det har de ikke i 2’eren.. for eksempel i Egypten der har de 

sådan noget, noget mærkelig tøj på.. det har de også i 2’eren 
 

Moderator Okay.. (kigger på Pia) hvad synes du…?   
Liv Og i 1’eren der prøver ham der heller ikke, der prøver ham der Romantik i 2’eren 
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heller ikke at kysse Sofie 
Moderator  Nej okay (griner)  
Alle (fniser)  
Moderator  Og det gør han i 2’eren eller hvad?  
Liv Mmm… (nikker)  
Moderator  Nå, okay  
Liv  Men hende der (peger på plakaten) kysser også ham der lidt i 

1’eren 
 

Alle (fniser)  
Moderator Okay, så de bliver sådan lidt kærester sådan.. eller hvad? … hvad er 

en spændende film for dig, Pia? 
 

Pia Altså sådan en genre det er ikke lige helt, jeg kan godt lide at se 
sådan nogle sjove film 

Kan bedre lide sjove film 

Moderator  Mmm… (nikker) sådan nogle komedier og sådan noget?  
Pia  Mmm… (nikker)  
Moderator Ja   
Pia  Sådan nogle film synes jeg er gode, de sjove  
Moderator Mmm, kan du nævne en som eksempel?  
Pia  Øhmm… der er i hvert fald en der har været med i mange sjove film 

der hedder Jim Carrey, han er i hvert fald med i mange sjove film 
Jim Carrey er sjov 

Moderator  Mmm, ja..  
Pia Ham kan jeg godt lide at se film med, for han er sjov, han kan lave 

sådan en masse ansigter 
 

Moderator  Ja, ja... hvad er en god film for dig så? (kigger på Lise) eller en 
spændende film? 

 

Lise  Jeg kan godt lide sådan nogle sjove nogen, som dem der ”Min 
Søsters Børn” og sådan nogen 

’Min Søsters Børn’ er sjove 

Moderator Ja   
Liv De er gode  
Moderator Ja, dem har I set?  
Liv Dem har jeg alle sammen af  
Moderator Okay, hvor mange er det der er lavet?  
Lise Rigtig mange  
Moderator Er det tre eller hvad?  
Anne Ja, tre  
Pia I hvert fald i de nye, men der er også nogle gamle  
Moderator Ja, det er rigtigt  
Liv  Lille Per det er også sjovt ’Lille Per’ er sjov 
Moderator Ja.. når det synes I også er sjovt  
Liv  Ja   
Anne Ja, det er det (nikker)  
Moderator Også selvom det er noget der er lavet for lang tid siden  
Anne Mmm…   
Moderator Ja.. okay…  
Anne Jeg kan også godt lide sådan nogen gamle dansk nogen, for de for 

sådan en, sådan glad i humør og sådan 
Godt lide gamle danske 
film 

Moderator Ja  
Anne Mmm…  
Pia  Jeg kan også godt lide sådan nogle krimier, nogen gange Godt lide krimier 
Moderator Ja, (kigger på Pia og nikker) …hvor der sker noget, og så skal man 

prøve at opklare noget 
 

Pia  Ja, sådan noget kan jeg også godt lide se også  
Moderator Ja   
Liv Jeg kan også godt lide de der film der er på Disney Channel Godt lide Disney 
moderator Ja (nikker)  
Pia  Hmm, Disney..   
Moderator  Altså både tegnefilm og sådan nogle animationsfilm som øhh Shrek 

eller hvad, øhh kender I dem? 
 

Pia  Ja (nikker)  
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Liv  Ja, dem har jeg derhjemme. Jeg har også nogle andre film der er 
sjove 

 

Moderator Når I kigger på plakaten der, hvad tror I så den prøver at fortælle 
jer? 

Plakaten fortæller at filmen 
er spændende 

Pia  At det måske er sådan lidt…  
Lise  Spændende  
Pia …spændende  
Liv Ja   
Moderator Ja   
Pia (Utydeligt) de der riddere der står der, det er nok en spændende 

film der handler om riddere måske 
Filmen handler om riddere 

Moderator Ja, og det siger I fordi at I kan se ridderne… der i midten af det 
hele 

 

Lise  Mhmmh…  
Pia Mhmmh…  
Liv Ham der, (peger på plakaten) ham der han har også det der tøj på  
Moderator Mmm, ja  
Liv Tilsidst, der har han det..  
Moderator Ja.. når I kigger på den tekst der er lige der til venstre på plakaten, 

hvis I kan læse den deroppe (peger på plakaten) 
 

Liv  (læser op) Eventyret fortsætter, jagten er i gang  
Moderator Ja, hvad tænker I så, når I læser sådan noget?  
Pia At det nok er noget spændende, hvor de skal finde nogen måske Spænding  
Moderator Ja   
Liv  De skal.. (peger på plakaten) dem der de skal finde, nej alle fire de 

skal finde hendes far (peger på hovedet helt til venstre) 
Børnene bliver jagtet, 
afkoder tekst på baggrund 
af at have set filmen 

Moderator  Okay   
Liv  For han er blevet taget af dem der (peger på motorcyklisterne på 

plakaten) 
 

Moderator  Ja   
Liv  Og så Sofie, hun bliver taget, hun bliver låst inde på sådan et slot..  
Moderator Ja   
Liv  ..med mursten  
Moderator Okay … hvis nu I kigger på, på, på filmens titel der (peger på titlen 

på plakaten), kan I så se noget i den? 
’Billedet’ er i undertitlen 

Liv  Ja, der er, der er de der sorte nogen der  
Moderator Mmm…  
Liv  Der er slottet også  
Moderator Hvad er det I kan se der?  
Anne Slottet   
Liv Ja, og de der, de der sorte mænd der (peger på motorcyklisterne 

på plakaten) 
 

Anne Mmm   
Liv  De er der også  
Moderator (flytter en sodavand) så kan det være du bedre kan se (henvendt til 

Lise) 
 

Pia Der er også heste der  
Liv Ja, hestene de er der også  
Moderator Ja   
Anne Og solen sådan nærmest.. under skyerne  
Moderator  Hvad tror I det, det lige nedenunder hvad tror I det betyder?  
Pia  Det der? (peger på ’creditlisten’ på plakaten)  
Moderator Nej, det..  
Liv  (læser op) Stormesterens hemmelighed   
Moderator Ja   
Pia  Nårh.. er det ikke…  
Moderator Så Pia, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre om hvad du..  
Pia …er det ikke bare navnet på filmen eller, fordi at.. altså.. sådan lidt Undertitel  
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hvad det handler om måske, fordi de fleste så er 1’eren jo altid bare 
en titel, for eksempel.. ’Hunden Bo’ eller sådan noget (griner)… 

Liv Hunden bor et sted  
Moderator Ja   
Pia  …og så 2’eren den har altid sådan et efterskrift nærmest for 

eksempel ’Hunden Bo i Cirkus’ eller sådan et eller andet 
 

Moderator Ja, ja ... hvad med dig (kigger på Lise), Lise? Hvad tror du det 
nederste der, hvad tror du det kan betyde? ’Stormesterens 
hemmelighed’ 

 

Lise Hvad den handler om  
Moderator Ja …så det er sådan en slags uddybning af selve filmens titel? Det 

er sådan 
 

Lise  Ja, det tror jeg også  
Moderator Sådan hvis jeg forstår dig ret i hvert fald (kigger og peger på Pia)  
Pia (nikker)  
Moderator Ja.. okay.. er der noget her til sidst? Fordi så skal vi nemlig lige til at 

i gang med noget andet her, er der noget her til sidst I sådan lige 
vil knytte en kommentar til, ved at kigge på plakaten? 

 

Liv  Plakaten den er ligesom, den er ligesom 2’eren Magen til 1’erens plakat 
Moderator  Eller, eller som 1’eren ikke også?  
Liv Ja   
Moderator Ja (griner) skulle lige være med på hvad du mente. Ja den så, nu 

kan jeg ikke huske, jeg ved ikke engang om jeg så 1’eren, men den, 
de ligner hinanden? (nikker til Liv) 

 

Liv  Ja (nikker) …det gør de  
Moderator Ja   
Liv Vi har nemlig set 2’eren  
Moderator  Er det, synes I det er for kedeligt?  
Anne Næh…  
Liv  Nej   
Moderator Eller er det godt nok at den ligner den samme?  
Liv  Det er godt nok, jeg ved ikke med andre, men jeg synes det er godt 

nok 
Godt at de ligner hinanden 

Moderator Hvorfor synes du, at det er godt nok at den ligner 1’eren?  
Liv  Ved jeg ikke (trækker på skulderen)  
Moderator Hvad med dig, Lise? Hvorfor synes du, at det er godt at plakaten for 

2’eren den ligner plakaten for 1’eren? 
 

Lise  Jeg altså, så kan man kende dem, så når man går forbi så kan man 
tænke, når der var den film der vi så… 

Genkendelighed  

Moderator Ja (nikker) ja.. så det er med til at.. på en eller anden måde.. ja, 
bekræfte hvad, hvad I også regnede med den ville handle om eller 
hvad? 

 

Lise (nikker)  
Moderator Ja.. okay.. jamen øh så pakker jeg lige den væk, hvis vi lige kan 

samle de her ind (tager print af plakat fra Lise) tak skal du have 
(henvendt til Liv der rækker de sidste print frem) fordi så skal jeg 
lige høre om øh I vil tegner en tegning af.. 

 

  TEGNING 

Liv  Det kan jeg ikke, tegne Dårlige til at tegne 
Anne Nej, det kan jeg heller ikke  
Moderator I kan gøre det, det I kan i hvert fald, det er ikke noget, det er ikke 

fordi det er noget der behøver at være.. 
 

Lise  Må vi selv bestemme…  
Moderator …helt vildt flot eller noget  
Lise  …hvad det skal være?  
Moderator Det skal handle om hvad I laver I jeres fritid (kigger på Lise)  
Anne Okay så skal øhh  
Moderator Det vil sige lige så snart I får fri fra skole og alt hvad I laver, i hvert 

fald lige det I kan nå at tegne 
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Liv Jeg ved, hvad du tegner (kigger på Lise)  
Moderator Det må I meget gerne tegne ned på papiret  
Anne Jeg ved ikke hvad jeg skal tegne   
Liv Du tegner allerhøjest, du spiller håndbold Anne spiller håndbold i sin 

fritid og har hest 
Anne Nej, jeg skal tegne min hest  
Liv  Din hest?  
Anne Ja   
Moderator  Og så skal I bare tegne så godt som I kan, der er ikke andre der 

kommer til at kigge på tegningerne andet end os tre 
 

Liv  Øhh den bliver ikke hængt op, vel?  
Moderator Nej, det gør den ikke  
Liv Godt   
Moderator Det gør den ikke  
Pia Må vi gerne tegne sådan nogle små tegninger, altså sådan at der 

er… 
 

Moderator Det må du meget gerne  
Pia  …plads til flere ting  
Lise, Pia og Anne (bøjer sig over papir og tegner)  
Moderator Det må du meget gerne  
Liv  Jeg kan ikke finde ud af at tegne nogen der hopper, det kan jeg 

ikke finde ud af (kigger på moderatoren) 
Dårlig til at tegne 

Moderator Du gør bare det bedste du kan, der er..  
Liv  Har man ikke en blyant først?  
Moderator Du kan låne min kuglepen, vil du det?  
Liv  Nej, fordi jeg tegner forkert så …. (kigger på Pia og Pias tegning) 

Hvad er det der, Pia? Er det et fjernsyn? 
 

Pia  (kigger ned i papir) Jah      
Liv  Kan man ikke også lave en stor hal?  
Moderator Det kan du sagtens, du bestemmer helt selv hvordan den skal se ud  
Liv  Hvordan skal man lave den  
Moderator En, en stor hal?  
Liv  Ja   
Moderator Det kan du vel tegne en firkant eller et eller andet  
Liv  Kan man ikke bare lave sådan en stor firkant  
Moderator  Mmm, og du kan, og du må også godt skrive på den ...hvis det er, 

det er nemmere for dig 
 

Liv Så laver jeg hallen først..  
Moderator  Ja..  
Liv  ..men den bliver bare ikke så pæn  
Moderator Det er helt ligegyldigt   
Liv  Man kan også bare lave nogle folk der står inde i hallen, kan man 

ikke godt det? (kigger på moderatoren) 
 

Moderator Mmm… (nikker)  
Liv (kigger på Pia og hendes tegning, siger noget utydeligt og griner) 

…. skal have en prop på (….) Ahrj, jeg tegner bare så grimt 
 

Anne Gør dit bedste, Liv  
Pia  Det fylder ikke så meget, det der  
Moderator Det er også lige meget.. bare det viser lidt om hvad I laver i jeres 

fritid … hvad I får tiden til at gå med når I.. har fri fra skole (…..) og 
når I så synes at I er færdige engang, ikke fordi I behøver at være 
det nu, men når I synes I er ved at være færdige, så må I meget 
gerne skrive navn og jeres alder bagpå.. tegningen.  …det kan I 
bare gøre når I er færdige, det behøver ikke være nu 

 

Liv  (kigger på Anne og hendes tegning) Hvad er det gule noget, Anne?  
Anne (kigger ned i papir) sand  
Liv Nå, okay  
Moderator Anne, kan jeg få dig til at skrive bag på tegningen?  
Anne Ja   
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Moderator Tak   
Liv  Skal jeg også gøre det?  
Moderator Ja, hvis du er færdig  
Liv  Det er jeg ikke  
Moderator Så kan du bare gøre det bagefter  
Liv (kigger på Anne) Hvorfor skriver du dit navn nu, Anne?  
Anne (kigger ned i papir) Fordi jeg er færdig, Liv  
Moderator (kigger på Anne) Du kan bare give den til mig hvis du er færdig 

(modtager tegningen fra Anne) tak skal du have 
 

Liv Nej, hvor flot  
Moderator (modtager tegning fra Pia)   
Pia Jeg kunne ikke komme på mere  
Moderator Det er helt fint, bare der er lidt  
Liv …sjippetov  
Moderator (modtager tegning fra Lise) og du fik også skrevet bagpå... Pia, kan 

jeg lige få dig til at skrive din alder på (giver Pia tegningen tilbage) 
 

Pia Nå, ja  
  FORBRUG 

Moderator Så er du sød (modtager tegning fra Pia) tak skal du have (modtager 
tegning fra Liv)  tak. Det var fint, tusind tak skal I have, så vil jeg 
lige stille jer lidt flere spørgsmål her, og det handler så om forbrug 
og jeres opfattelse af forbrug og hvordan I forholder jer til det 

 

Anne Hvad er forbrug? Ved ikke hvad forbrug er 
Moderator Forbrug det er sådan noget man bruger penge på, det kan være 

tøj, eller.. 
 

Anne Nå..  
Moderator ..det kan være ting til sin hobby for eksempel, hvis man for 

eksempel går op i heste og.. sådan lidt forskellige ting 
 

Liv Jeg bruger alle mine penge på at købe tov Bruger penge på sjippetov 
Moderator Til at sjippe med?  
Liv  Ja (nikker)  
Moderator Ja ..hvad bruger du penge på? (kigger på Lise)  
Lise Udstyr til min hest Bruger penge på hest 
Moderator Ja… hvad er det for en hest du har?  
Lise Det er sådan en pony  
Moderator Okay er det en hoppe eller en hingst?  
Lise En hoppe og så har vi også en vallak og en opstaldet  
Moderator Okay.. så har I tre faktisk, ikke?  
Lise (nikker)  
Moderator Mmm (nikker), hvad bruger du penge på, Pia? (kigger på Pia)  
Pia  Mmm, jeg ved ikke helt, jeg har jo ikke sådan rigtig en hobby, så.. 

altså jeg har mange forskellige men jeg får da (utydeligt) 
 

Moderator (nikker) ja.. hvad med dig, Anne? (kigger på Anne)  
Anne Jeg bruger penge på tøj og sko og øhm rideudstyr og sådan noget Bruger penge på sko og 

hest 
Moderator Ja, hvis nu vi prøver at snakke om tøj og sådan noget. Hvem 

bestemmer det tøj I går i? 
Bestemmer selv tøj 

Liv  Det gør jeg selv  
Anne Det gør jeg også  
Pia  Det gør jeg selv  
Moderator Det gør du selv (nikker til Pia) gør du også selv? (kigger på Lise)  
Lise (nikker)  
Moderator Hvad med når I så skal ud og købe tøj, hvem bestemmer…? Livs mor køber tøj 
Liv  Så bestemmer min mor  
Anne Så bestemmer jeg selv Anne bestemmer selv tøj 
Moderator Nå, der bestemmer du også selv (kigger på Anne)  
Anne Ja   
Moderator Ja   
Liv Det gør jeg nogen gange Liv bestemmer nogle 
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gange tøj 
Pia  Det er nok min mor, fordi jeg må ikke købe noget som koster dyrt Må ikke være for dyrt 
Liv  Det må jeg heller ikke, men nogen gange må jeg selv bestemme 

hvad jeg køber 
 

Pia Der bestemmer min mor, men hvis jeg selv betaler, så er det nogen 
(utydelig) 

Selv betale 

Moderator Ja, ja .. hvem bestemmer når du skal du og have noget nyt tøj? 
(kigger på Lise) 

 

Lise Min mor  
Moderator Okay.. må du selv have lov at sige, ’mor, jeg kan godt lide den her, 

må jeg få den’? 
 

Lise Mmm… (nikker)  
Moderator (nikker) det må du også gerne sige  
Lise  Ja, altså hun tager med mig og så altså det jeg så..  
Moderator Og så er I begge to sammen om at bestemme hvad tøj I, du så skal 

have? 
Medbestemmende 

Lise Mmm… (nikker)  
Moderator  (nikker) ja … går I op i udseende?  
Liv  Hvad er udseende? Liv ved ikke hvad 

udseende er 
Moderator Det er sådan som man ser ud, om man nu ser godt ud i det tøj man 

har på eller man sætter håret på en bestemt måde eller 
Går ikke op i udseende 

Liv Nej (ryster på hovedet)  
Anne Det gør jeg heller ikke  
Liv Jeg er ligeglad hvordan folk ser ud, folk har sin egen type, hvordan 

de gerne vil se ud 
 

Moderator Ja, går du, du går heller ikke op i det  
Pia  Mhmm (ryster på hovedet)  
Moderator  Nej, men øh kan man ikke få noget tøj som øh for eksempel som 

måske ikke er så smart 
 

Liv jo  
Moderator  Hvis nu, hvis nu du lige skulle prøve at sige noget tøj du ikke lige 

ville have, har du aldrig prøvet at få noget tøj af din mor eller i 
julegave eller et eller andet, som, som det var ikke lige dig 

Holdning til hvad der 
klæder en 

Liv  Jo jeg har  
Pia Jo det har jeg  
Moderator  Hvorfor ville du så ikke have det? (kigger på Pia)  
Pia  Hmm, jeg syntes bare ikke det var pænt.. (utydeligt)  
Moderator Nej   
Pia  Eller så var det for stort eller småt  
Moderator Ja   
Pia  Eller også kunne jeg bare ikke lide det, jeg kan i hvert fald ikke lide 

farven lilla 
 

Moderator Nej, okay  
Pia  Så det.. (griner)  
Liv (griner)  
Pia  Og så til min fødselsdagsgave der købte hun to trøjer der var lilla til 

mig 
 

Moderator Nå   
Pia  Men så blev jeg altså lige nødt til at sige til hende at jeg ikke kan 

lide farven lilla 
 

Moderator Ja   
Pia  Fordi det kan jeg ikke, jeg ved ikke hvorfor  
Liv Jeg kan ikke lide farven lyserød  
Pia  Den er i hvert fald ikke pæn til mig, det kan godt være den er pæn 

til andre, men i hvert fald ikke til mig 
 

Moderator Nej okay  
Pia  …synes jeg ikke  
Moderator nej  
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Liv Jeg kan ikke lide farven lyserød  
Moderator Nej   
Pia  Det kan jeg godt  
Liv  Jeg kan godt lide farven blå  
Moderator Ja.. har du prøvet at få noget tøj som du ikke rigtig bryder dig så 

meget om? (kigger på Lise) eller få en gave i det hele taget du ikke 
brød dig så meget om 

 

Lise  Ja (….)  
Moderator Og det var.. var det farven der gjorde at du ikke brød dig om det 

eller var det.. måden det så ud på eller.. 
 

Lise  Altså jeg kan ikke lide sådan noget tøj der er helt vildt dekoreret  
Moderator Nej   
Liv  Der er også nogen gange jeg ikke kan lide det tøj jeg får i julegave 

eller fødselsdagsgave 
 

Moderator Mmm…  
Liv  Fordi nogen gange er det for småt og nogen gange er det for stort 

og nogen gange kan jeg ikke lide farverne 
 

Moderator Nej.. hvad med dig, Anne?  
Anne Jeg kan ikke ret godt lide.. altså det skal bare være nogen bukser 

hvis det var, der skal bare ikke være sådan noget blomster og alt 
muligt på… 

 

Moderator (ryster på hovedet)  
Anne …bare, sådan noget alt muligt så gider jeg ikke have det, så synes 

jeg ikke det er så flot 
 

Moderator  Nej   
Pia Jeg kan godt lide, jeg vil helst have det enkle … også sådan noget 

flagrende nederdele og sådan noget, sådan nogle pigede ting det 
kan jeg ikke så godt lide.. 

 

Moderator  Nej   
Liv  (griner)  
Pia  ...altså sådan noget kjoler og sådan noget. Jeg kan ikke lide at gå i 

det 
 

Moderator Nej   
Pia  Så skal det være, ellers anderledes eller sådan noget og så vil jeg 

også bare helst have cowboybukser altså jeans på 
 

Moderator Ja, ja  
Pia  De andre ting synes jeg ikke sådan rigtig passer til mig  
Moderator (ryster på hovedet)  
Liv  ..så synes jeg de t-shirts hvor der står D&G på (kører sin hånd hen 

foran brystet) 
D&G t-shirts pæne 

Moderator  Ja, hvorfor synes du de er pæne? … er det fordi der står D&G på 
dem? 

 

Liv  Ja, det er pænt når der står det på (viser en linie i luften med 
hånden) din t-shirt 

Liv synes mærket er pænt 

Moderator Ja   
Liv  Ja   
Moderator  Har, har I meget, har du for eksempel noget fra D&G?  
Liv  Nej   
Moderator  Nej, hvad med jer andre  
Lise Nej (ryster på hovedet) Liv, Lise og Pia har ikke tøj 

fra D&G 
Pia  Nej, ikke sådan..  
Anne Nej, jeg går ikke så meget op i mærketøj Går ikke op i mærketøj 
Moderator Nej   
Pia  ..det gider jeg ikke  
Lise  Nej   
Pia Men nogen gange så kan det jo godt være der er noget man godt 

kan lide selvom det er mærketøj 
Mærketøj kan være pænt 

Moderator Ja.. ja, for jeg skulle til at sige at D&G er jo mærketøj  
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Liv Mmm… (nikker)  
Moderator Og det er dyrt mærketøj  
Liv  Ja   
Moderator Men er det derfor det er fedt at have, er det derfor I synes det er 

fedt? 
 

Pia  Jeg synes ikke det er særlig pænt  
Moderator Nej   
Pia  Jeg kan ikke så godt lide det Pia kan ikke så godt lide 

D&G 
Liv  En fra vores klasse hun har fået en fra sin far fra Kina  
Moderator Ja …okay  
Anne Jeg gider heller ikke at have noget tøj som tusindvis af andre har, 

jeg vil gerne bare have det som jeg godt kan lide altså, sådan 
Vil ikke ligne alle andre 

Moderator Ja.. så det er faktisk okay at skille sig ud?  
Liv Mmm (nikker)  
Moderator Ja   
Pia  Men nogen gange så kan det jo også være at man godt kan lide det 

som andre har 
 

Moderator Mmm (nikker)  
Pia  Og så kan man, hvis det er noget som man sådan vildt godt vil have 

så er det jo ikke fordi at alle andre har det, så er det fordi at man 
godt kan lide det der 

 

Moderator Mmm   
Pia  Som alle andre har  
Moderator Hvad så hvis du nu kommer til at købe noget tøj som for eksempel 

Lise hun har, nøjagtig det samme tøj 
 

Pia  Øhh, det ville da bare være sjovt nok Pia synes det er okay at 
tøj-efterligne 

Moderator Hvad ville du sige til det for eksempel? (kigger på Lise)  
Lise  Ikke noget  
Moderator Ville det være okay hvis hun køber nøjagtig det samme tøj du har 

på 
Ens tøj = ens smag 

Lise Så kan man jo bare se at hun godt kan lide det, sådan det er flot  
Moderator Mmm…   
Lise  Det er jo bare dejligt  
Moderator  Ja  
Pia  Ja   
Moderator ..så det er både okay at efterligne andre men det er også OK at 

skille sig ud? 
OK at efterligne og skille 
sig ud 

Liv  Mmm…   
Moderator  Man vil ikke blive set ned, ned på hvis man skiller sig ud og havde 

sin egen tøjstil eksempelvis.. nu har du, var du lidt inde på det der, 
Anne (kigger og peger på Anne) tidligere, altså hvor du siger at 
man, altså man helst, altså man må gerne have sin egen tøjstil og 
sådan noget 

 

Anne Mmm…   
Moderator Det vil ikke, det er der ikke nogen der ser ned på så, og tænker du 

er underlig eller et eller andet 
 

Anne Jeg er ligeglad, hvis de kan, hvis de ikke kan lide det, så er jeg 
ligeglad bare jeg.. 

Ligeglad med andres 
mening 

Liv  Anne (peger på Anne) hun har også den der..  
Anne ..kan lide det  
Liv  ..North Face jakke, og den har en fra vores klasse også Kender mærket North Face  
Moderator Ja.. (kigger på Anne) er du træt af der er en der også har sådan en 

jakke som du har? 
 

Anne Nej, jeg er ligeglad  
Pia  Der er mange der har den jakke  
Moderator (nikker) ja  
Liv  Der er også mange der har de der sko der hedder Kawasaki Kawasaki-sko 
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(utydeligt) 
Moderator Ja   
Pia  Der er også… de er også flotte synes jeg  
Liv  Der er også mange som går i sådan nogen  
Moderator Mmm, er det vigtigt at være populær? Ikke vigtigt at være 

populær 
Liv  Nej (kigger på Anne)  
Anne Nej (ryster på hovedet)  
Pia  Mhmm mhmm  
Moderator Hvorfor ikke?  
Pia  Bare man har venner Venner er vigtige, men 

ikke lig popularitet 
Lise (utydeligt)  
Moderator Hvorfor synes du ikke det er vigtigt at være populær (kigger på Liv)  
Liv  Fordi altså, så får man jo kun venner som der går og praler De populære praler mht. 

tøj 
Moderator  (nikker)  
Liv  Med øhh, ’ser her jeg har bare fået nyt tøj’  
Moderator Mmm   
Liv  Der bare går og praler og så får man ikke ve, venner af det De populære er 

opmærksomheds 
-krævende 

Anne Man vil have opmærksomhed fra andre…  
Liv  Mmm   
Anne …hvis man er sej og sådan  
Liv  Og så får man ikke nogen venner af det  
Moderator Men kan man ikke have mange venner, og så være populær fordi 

man har mange venner og ikke fordi man nødvendigvis går og 
praler.. om nogen ting ..altså er man så ikke også populær.. hvis 
man har mange venner 

 

Pia  Det ved jeg ikke, det kan også godt nogen gange ske at det ikke er 
ens egen skyld at man er populær 

Uforskyldt popularitet OK 

Moderator  Mmm   
Pia  Man har bare været sig selv og så kan det være at alle bare kan 

lide en 
 

Moderator Ja.. (nikker)  og så, så er det fint nok at bære populær på den 
måde, hvis vi forstår det sådan 

 

Anne (nikker) Mmm…   
Pia Man skal bare ikke..  
Moderator Man skal ikke være sådan en pralrøv, sådan  
Pia  Nej   
Moderator Nej.. hvad med.. hvem, hvem synes I er sej.. har I nogle idoler? Er 

der nogen I ser op til fra klassen eller parallelklassen eller de øvre 
klasser? 

 

Pia  Nej.. men der er mange sangere og skuespillere Sangere og skuespiller = 
idoler 

Moderator Okay, hvem kan du godt lide  
Pia  Beyoncé (smiler) Beyoncé har en sej stil og 

synger godt 
Moderator Ja.. hvorfor  
Pia Fordi jeg synes hun synger rigtig godt og så har hun også en sej stil 

synes jeg 
 

Moderator Ja   
Pia  Hende kan jeg godt lide.. og også nogen andre  
Moderator Mmm   
Liv  Jeg synes Nik og Jay, de er gode Nik og Jay synger godt 
Moderator Hvorfor kan du godt lide dem?  
Liv  Fordi de synger også godt, de gør  
Pia Der er også en fodboldspiller jeg synes der er rigtig sej  
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Liv  (Kigger på Pia)  
Moderator Nå, hvem er det? (kigger på Pia)  
Pia  Det er Christiano Ronaldo Christiano Ronaldo god til 

fodbold 
Moderator Ja,, Christiano..ja  
Pia  Han spiller godt fodbold  
Moderator Ja, ser du meget fodbold? (kigger på Pia)  
Pia  Ja   
Moderator Ja.. hvem synes du er sej, Lise? (kigger på Lise)   
Lise  Det ved jeg ikke, jeg har ikke sådan rigtig nogen idoler  
Moderator Har du nogen søskende du kan se op til, eller forældre eller…  
Lise  (kigger ned i bordet og hvisker) Det er lidt forskelligt hvordan  
Moderator …nogen fra klassen du synes der er.. ej, hun, hun han er sej fordi 

sådan og sådan og sådan? 
 

Lise  Næh   
Moderator Nej   
Lise  Ikke rigtig  
Moderator Ikke rigtig… (kigger på Anne) hvad med dig, Anne?  
Anne Jeg synes Avril Lavigne hun er sej Avril Lavigne sej pga. tøjstil 
Moderator Ja   
Liv Hvem? (kigger på Anne) hvem?  
Anne (kigger på Liv) Avril Lavigne eller hvad er det hun hedder  
Moderator Jeg tror hun hedder, Avril Lavigne  
Pia  Det synes jeg også, det synes jeg også  
Moderator Ja, og hvorfor synes du hun er sej, Anne  
Anne Jamen altså hendes tøjstil og alt.. jeg synes bar det er sejt altså det 

passer virkelig godt til hende 
 

Moderator (Nikker)  
Anne Hendes stil og sådan  
Moderator Ja   
Anne Mmm...  
Liv  (kigger på Moderator) Jeg syntes Britney Spears hun engang var 

pæn, men det synes jeg ikke nu, efter hun har klippet sig skaldet… 
Britney Spears har floppet 

Pia  (griner) nej..  
Moderator Nej, nej.. det er lidt ærgerligt hun.. har barberet alt håret af (griner)  
Pia  Men jeg, jeg synes også..   
Liv  …der var engang hun var pæn  
Moderator Ja.. ja.. hvad forbinder I med mode? Hvordan forstår I ordet mode?  
Liv  (kigger på Anne)  
Pia Mmm   
Liv (kigger på Pia)  
Pia  Det ved jeg ikke helt  
Moderator (Kigger på Pia) hvis nu vi siger noget er på mode, hvad betyder det 

så? Tror I… 
 

Pia At det er smart måske.. (utydeligt) de der designere hvis de siger at 
det er smart, så synes alle andre også at det er smart 

Mode = smart 

Moderator Så hvis der er nogen der er nogle kendte mennesker, der stiller sig 
frem og siger jeg synes det er flot, så er der mange der følger med 
på den? 

Kendte kan starte mode 

Pia  Mmm   
Moderator Ja... (kigger på Anne) hvad forstår du ved mode?  
Anne Altså det samme som… hende (nikker i retning mod Pia)  
Moderator Pia   
Anne Ja, Pia   
Moderator Ja.. jamen jeg tror egentlig det var de spørgsmål jeg lige havde her 

til sidst, nu ved jeg ikke hvordan (kigger ud mod kameraerne) tiden 
den lige.. ja (kigger ned i papir) det var sådan lige kort om forbrug 
jeg lige skulle høre jer her.. det sidste jeg vil bede jer om det er 
og.. lave en collage til mig.. og en collage, nu får I lige et stykke 
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papir hver igen (begynder at dele papir ud), en collage det er I får 
en helt masse magasiner nu, som Britt hun kommer med der 

  COLLAGE 

Liv  Det er jeg ikke god til Dårlig til collager 
Moderator Og så klipper I ud… alt det I synes der er fedt og sejt, det vil jeg 

gerne have i klipper ud og så limer på 
 

Liv  (modtager en saks) Jeg er venstrehåndet (kigger på Moderator)  
Anne Ja det er jeg også  
Moderator Ja   
Anne Jeg kan bare klippe med den her, det går nok  
Liv  Jeg er venstrehåndet (kigger på Moderator)  
Moderator Ja, men jeg tror saksene de egentlig er ens om man er 

venstrehåndet eller.. 
 

Liv  Den kan jeg ikke klippe med  
Pia Kan jeg få det Olivia der? (modtager Olivia bladet) Pia vil have Olivia  
Liv  Den kan jeg ikke klippe med  
Pia  Det her har jeg også derhjemme  
Moderator  Kan du så ikke rive det ud (kigger på Liv) hvis nu du tager papiret 

og så river det sådan lidt ud det du synes der er fedt og sejt, så må 
du gøre det sådan 

 

Anne Øhh jeg har brugt det Olivia blad her  
Lise  (sidder med et Jessy blad) Det har jeg også derhjemme Lise har et Jessy-blad  
Liv  Skal du bruge det (kigger på Pia og peger på Olivia bladet i hendes 

hånd) 
 

Pia  Øhh ja  
Moderator Så hvis I bare klipper du eller river ud alt det I synes der er fedt og 

sejt, og så limer på papiret 
 

Lise  Jamen, hvad så hvis der en hel hest jeg synes der er sej (griner)  
Moderator Så kan du klippe hovedet ud for eksempel (griner)  
Lise  (griner)  
Liv (griner)  
Moderator Og I skal bare klippe i det, det er det de er der for  
Liv  Jeg ved ikke hvad jeg skal tage  
Pia  Jeg klipper lige her..  
Liv (læner sig ind over Pia og kigger med)  
Lise  Den er sød..  
Pia (utydeligt)  
Lise Hov der røg dens hoved af (griner)  
Moderator (kigger på Lise og griner)  
Liv  (kigger på Pia) Imens du klipper den ud må jeg så ikke kigge i det 

(peger på Olivia bladet) 
 

Moderator I må meget gerne dele bladene med hinanden også.. meget gerne  
Liv  Hun er pæn hun er, hende der  
Pia (utydeligt)   
Liv (utydeligt)  
Pia  ..Orlando Bloom.. må jeg gerne klippe det der ud (slår på et billede 

i bladet med saksen) 
Pia vil klippe Orlando 
Bloom ud 

Liv  Det er altså synd at klippe det ud (holder bladet mens Pia klipper, 
begynder at grine) …Skal jeg gøre det.. klippe hende deres sko af … 
ja, jeg skal lige se 

 

Anne Hvor.. (kigger rundt og tager en limstift)  
Lise  Hov   
Moderator (kigger på Lise) Så finder du lige en hest (griner)  
Lise (utydeligt)  
Moderator Var der nogen der så karneval i weekenden?  
Liv  En fra vores klasse hun var til karneval  
Pia (utydeligt)  
Liv  Kan man bare, kan man ikke bare klippe det her lige i gennem, den 

her (løfter en side med billede af Nik og Jay fra bladet) 
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Moderator (kigger på Liv) Jo, hvis det er plakaten du vil have ud  
Liv  jo  
Moderator Det kan du sagtens  
Liv Kan jeg så ikke bare klippe lige igennem?0  
Moderator Jo jo   
Liv (kigger ned i bladet og siger noget utydeligt) … den der skal jeg 

have, det hoved der skal jeg have (kigger på Pia og peger på noget 
i bladet) 

 

Pia  Mmm… (har rejst sig op, kigger på bladene.. sætter sig igen og 
tager limstiften frem.. rejser sig igen og bytter Olivia ud med Goal) 

 

Liv  Er det et fodbold blad (kigger på Pia og løfter forsiden af bladet op)  
Pia  Ja … (utydeligt)  
Liv  Så tror jeg Peter fra vores klasse (kigger på Anne) skulle have haft 

det blad.. 
 

Anne (kigger på Liv, Pia og Goal-bladet)  
Liv  ..fordi han elsker at se fodbold.. eller det ser han, det gjorde han 

også da vi var i Skagen 
 

Pia  (utydeligt)..ikke er her (bladrer i Goal-bladet)  
Liv  Af hvem? (læner sig ind mod Pia og kigger med i bladet)   
Pia  Af Ronaldo (kigger ned i bladet)  
Liv  Ham der, der er (peger på noget inde i Goal-bladet) der er en 

plakat af ham der (peger på Olivia bladet) 
 

Pia  Det ved jeg godt, jeg har den selv derhjemme  
Liv  Jamen, hvorfor tager du ikke (kigger på Pia og bladre i hendes 

Goal-blad) 
 

Pia  Fordi at der, der har han tungen ude og det er ikke særlig godt, vel 
(kigge hurtigt over på Liv) 

 

Liv  (griner)  
Pia  Og det andet det.. nej (rækker ud efter en saks)  
Liv  (kigger på Pia) Hvem?  
Pia  Det er også ham  
Liv (klipper et af Nik eller Jays hoveder ud) Jeg klipper bare så jeg kan 

få hele hovedet med 
 

Pia  Der har vi dine heste, Lise   
Liv  Hvad?  
Pia Det var til Lise  
Liv  Det her, hvem er det.. det er Justin Timberlake  
Pia  Det her det er ham (kigger ned i bladet)  
Liv  Hvem? (kigger på sit udklip i sine hænder)  
Lise (rejser sig og tager en saks) jeg skal lige have en saks  
Pia (utydeligt)  
Liv Det er svært at klippe med sådan en højrehåndssaks  
Pia  (skubber noget på gulvet) Nej, nu faldt de ned (bukker sig ned efter 

det) 
 

Liv  Når man ikke.. hvor er saksen henne, og lim, her  
Moderator (kigger på kameraerne og peger på sit højre håndled med venstre 

pegefinger) 
 

Liv (kigger på moderator og begynder så at lime)  
Pia (begynder at lime)  
Liv  (får lim på fingrene) Ad … ad (kigger over på Annes collage) er det 

der..(utydeligt) 
 

Pia (utydeligt)  
Liv Hvad?  
Pia (utydeligt)  
Liv hvorfor  
Pia  Det er fordi jeg kan..(utydeligt)  
Lise (slår på udklip for at lime det fast)  
Liv  (kigger på Pia) Lise… (smiler)  
Pia (smiler)  
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Liv  (kigger på Pia) hvor mange ting har du på?  
Pia (kigger hurtigt på Liv og kigger så ned i sit blad igen)  
Liv  Jeg har tre, du har fire … (løfter forsiden af Pias blad op) må jeg 

ikke låne det billede der, bagpå, helt bagpå? (kigger på Pia) 
 

Pia (bladre frem til den bagerste side)  
Liv Det der (peger på billedet)  
Pia  Okay   
Liv  (tager bladet fra Pia) så skal vi lige vende den om (vender bladet)  
Pia  (utydeligt) ..klippe hendes hår af  
Moderator Læser I mange blade sådan?  
Anne Jeg læser Wendy blade Anne læser heste-blade 
Lise Jeg læser heste blade  
Moderator Ja   
Pia  Og jeg læser…  
lise Og hundeblade Lise læser hunde-blade 
Moderator (kigger på Lise) Og hundeblade?   
Lise  Ja   
Moderator Ja   
Pia  Jeg kan godt lide at læse sådan nogle blade som dem her (løfter sit 

Olivia blad op) 
Pia læser Olivia 

Lise  Mmm… dem kan jeg også godt lide at læse  
Pia  Og så kan jeg også godt..(utydeligt)  
Liv  Jeg læser ikke blade derhjemme Liv læser ikke blade 

hjemme 
Pia (kigger ned i bladet og siger noget utydeligt)  
Moderator Hvad for nogle blade læser du, Liv (kigger på Liv)  
Liv  Jeg læser sådan nogle her (løfter op i Pias Oliviablad og siger noget 

utydeligt) 
 

Pia Jeg kan altså også godt lide masser af sådan nogle sladderblade 
(kigger op på moderator) 

Pia læser sladderblade 

Moderator Ja   
Pia  Sådan nogen kan jeg godt lide at læse  
Moderator Ja …snakker I nogen gange, med jeres venner om det I læser i 

bladene? Hvis I læser nogen? 
 

Pia  Mmm… (nikker)  
Moderator Hvis nu I har læst om.. ja det kan være der var en artikel om et 

eller andet i synes der var spændende, kunne I finde på at snakke 
med jeres venner om det? 

 

Pia  Mmm  Snakker med venner hvis 
bladindhold er fedt 

Moderator Ja... eller hvis der var en fed plakat eller et eller andet  
Lise  Ja   
Moderator Ja.. hvor mange år har du haft hest, Lise?  
Lise Mmm, jeg har haft en Shetlænder og så også en Oldenborger  
Moderator Mmm…   
Lise (utydeligt)  
Liv  Nu klipper jeg altså hånden af, er det lige meget? (kigger op på 

moderator) 
 

Moderator Ja, det er fint..(bevæger højre underarm og hånd fremad)  
Lise  ..men så fik den.. og så døde den  
Moderator Okay   
Lise  Og så fik vi en ny  
Moderator Mmm.. hvis I er færdige, så må I gerne skrive navne og alder igen 

bagpå 
 

Pia (utydeligt, rækker collagen til moderator)  
Moderator (tager imod Pias collage) Tak skal du have.. (tager imod Lises 

collage) tusind tak, der er også navn bagpå, ja 
 

Liv (slår på udklip for at lime dem fast på papiret, vender sig mod Pia 
og griner) ..jeg ved ikke om jeg er færdig endnu 
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Lise (utydeligt)  
Liv  Hvad? (Tager et blad op)  
Pia De er klistret sammen  
Liv  Er de klistret sammen… nej hvor er den grim, den hund der, det 

er..(utydeligt) 
 

Pia  Det var den som døde fordi hoppede i swimmingpoolen  
Liv  Swimmingpoolen?  
Pia  Pinks hund den døde fordi den..(utydeligt)  
Lise (griner)  
Liv Kan den ikke tåle det?  
Pia  Den druknede… i swimmingpoolen  
Liv  Kan den ikke svømme? (griner)  
Pia  Nej, det ved jeg ikke  
Liv  Tror I, tror I…?  
Pia  (Kigger ned i bladet og peger) den er så sød  
Anne (rækker ind over bordet efter en tusch)  
Pia  Så ville jeg også bare..(utydeligt)  
Liv  Er det hende  
Pia  Ja det er  
Liv (læser op) er begyndt at køre en mere piget stil og hun kan ikke 

modstå lyserød..(utydeligt) 
 

Anne  (rækker sin collage til moderator og vælter en sodavandsflaske)  
Moderator (tager imod collagen fra Anne) hov.. det var godt den var tom.. tak 

skal du have 
 

Liv  Nu er jeg også færdig  
Moderator Ja.. skriv lige navn og alder bagpå  
Liv  Ja   
Moderator Det var faktisk det sidste vi sådan vil bede jer om, så øh.. så vil jeg 

faktisk sige tak for i dag, tak fordi I gad og hjælpe os og være med 
 

Pia Det var så lidt  
Anne Det var så lidt  
Lise Det var så lidt  
Liv (rækker sin collage til Moderator)  
Moderator Det var meget interessant.. det var dejligt at møde jer  
Liv Må jeg godt tage en slikkepind (tager en slikkepind)  
Moderator Tag endelig en slikkepind med ud når I går, det må I meget gerne 

(flytter sin stol tilbage) 
 

Lise (tager en slikkepind)  
Pia  (tager en slikkepind)  
Alle (Rejser sig op)  
Moderator Så vil jeg ønske jer en fortsat rigtig god dag  
Liv  Hvad? (kigger på Anne)  
Anne (tager skålen med slikkepinde og tager en slikkepind)  
Lise og Pia (forlader lokalet)  
Moderator (kigger efter Pia og Lise) hav det godt, ikke?  
Liv  Jo   
Anne Hej   
Moderator Hej hej  
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Bilag 12 
Ytrer Udsagn Kode 

Moderator En to tre  
Alle (klapper en gang)  
Moderator Sådan så er vi i gang… til at starte med, så vil jeg vise jer en 

bestemt annonce (rejser sig) hvis I lige kan sidde to og to og kigge 
sammen (lægger et print af annoncen foran Kim og Lars) hvis I to 
sidder og kigger på den der (lægger et print af annoncen foran 
Hans og Ulrik) og I to får den der og kigge på, og så kan i to lige 
deles om den der (lægger et print af annoncen foran Simon og Bo) 

 

Bo Ugly Duck… Ugly Duck  
Moderator (sætter sig ned igen)  
Bo (griner)  
Moderator Er der nogen af jer der har set den her annonce før?  
Ulrik  Nej  Kender ikke annoncen 
Bo  Nej (ryster på hovedet)  
Lars  Nej   
Moderator Nej.. I kan lige bruge et par minutter på at kigge på den  
Ulrik  Den der er sej Annoncen er sej 
Hans  Grim and Afkoder illustrationer 
Simon  Synes du ikke de er fede?  
Bo Mmm… jo  
Hans (utydeligt)  
Ulrik (utydeligt)  
Moderator Hvis nu I kigger på annoncen, hvad, hvad ser I så på den?  
Bo (rækker fingeren op) Der står U G L Y ugly  
Ulrik (kigger på Bo) Nej det betyder grim  
Hans Grim and Ugly Duck betyder grim 

and 
Moderator (nikker) Ja… hvad ser I ellers?  
Bo En masse ænder Mange ænder og børn på 

annoncen 
Moderator Ja  Afkoder billeder og 

illustrationer 
Simon Ja (griner)  
Bo Og nogen børn  
Moderator Ja   
Bo  Og en fod  
Moderator Hvor ser du foden henne?  
Bo  Øhm, der (rejser sig op og peger på den venstre side af annoncen 

foran Hans og Ulrik) 
 

Moderator Ja, dernede i venstre hjørne, ja Afkoder tekst 
Hans  Og så er der en eller anden adresse hvor man kan downloade 

nogen spil og sådan  
Downloade spil 

Moderator Ja (kigger på Kim og Lars) hvad med jer, hvad ser I?  
Kim  Øhh   
Lars  Bold   
Kim  Mmm…   
Moderator Hvor ser I den henne?  
Kim (peger på annoncen)  
Lars (Peger på annoncen)  
Moderator Ja (nikker)  
Hans Og så er der sådan et rock et eller andet Rock tema 
Bo  Nå, den der (peger på annoncen)  
Ulrik (peger på annoncen)  
Hans (nikker og peger samme sted på annoncen)  
Moderator Den, den skal jeg lige have igen, hvad siger du?  
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Hans  Den der, sådan en rock en  
Moderator (nikker) ja, hvad er det for en af dem?  
Hans Den der (peger igen på annoncen) for oven  
Bo Den der står deroppe med guitaren (spiller guitar)  
Moderator Nå, ja lige under der, ja.. ja  
Lars  Og et næb  
Moderator Hvor ser du det henne?  
Lars (Peger på annoncen)  
Moderator Ja (nikker) ..er der ellers noget I sådan bider mærke i?  
Bo (rækker fingeren op)  
Moderator (kigger på Bo) ja, hvad siger du?  
Bo  Det er om den der, den der bil der Bilen på annoncen er sej 
Moderator Ja?   
Bo  Wheels   
Moderator Ja   
Bo  On fire står der vist  
Moderator Ja   
Bo  Den er ret sej nok  
Moderator Synes du det?  
Bo  Ja   
Moderator Ja, hvorfor?  
Bo (trækker på skuldrene) fordi den er bare sej  
Moderator Okay, ja.. er der noget bestemt der gør at den er sej, hvis du kigger 

lidt på den? 
 

Bo  Ja, de der ildflammer og sådan noget, det der hvor den næsten ikke 
kører, den der and der sidder deri 

 

Moderator Ja   
Bo  Jeg tror ikke den har øjne  
Moderator Nej, okay  
Bo  Og i går vi pillede hovederne af nogen høns Bo fortæller historier 
Moderator (griner)  
Bo  Og så den der jeg skulle holde, den spjættede bare rundt, så slap 

jeg den sgu, så løb den.. 
 

Moderator Er der ellers nogen der ser noget?  
Hans (ryster på hovedet) Næh    
Bo Mums   

Moderator Hvad tror I det her det er for en annonce? Hvad, hvad tror I den 
her den vil prøve at annoncere for? 

 

Bo (rækker hånden op)  
Moderator (kigger på Bo) Hvad siger du?  
Bo  Den der grimme duck (ryster på hovedet) and Annoncerer for den 

grimme and 
Ulrik  Eller en, en rock and  
Moderator En rock and? Annoncerer for en rock and 
Ulrik Ja, en koncert Annoncerer for en koncert 
Moderator Ja   
Bo  Så må det godt nok være computeranimeret  
Moderator Mmm, hvad tror I andre? Hvad tror du dernede (kigger på Simon) 

hvad tror du det er for en annonce, hvad, hvad tror du den 
annoncerer for? 

 

Simon  Det ved jeg ikke  
Moderator Hvis nu I kigger på de der billeder der, der er der, dem med 

børnene som I selv har sagt tidligere… 
 

Bo (rækker hånden op) Jeg kan godt se noget  
Moderator …hvad, hvad tror I børnene har med annoncen at gøre?  
Bo  De kan godt lide dem, eller de har det der tøj fra det der Ugly duck=tøjmærke? 
Hans  Ja, de har noget tøj fra det  
Bo  Jeg tror de er fan af det Børnene er fan af anden 
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Hans  De har noget tøj fra det eller et eller andet  
Moderator Ja   
Ulrik  De har også den der trøje der, der, der… (peger på annoncen)  
Bo  Den der grimme and  
Lars  Jeg tror det er et eller andet band Annonce for et band 
Ulrik  Og den der, og den der… (peger på annoncen)  
Bo  Jeg tror faktisk det er et band  
Moderator Du tror det er et band?  
Bo  Ja (nikker)  
Moderator Ja   
Bo  Det kunne det godt være  
Moderator Ja.. hvad siger I? (kigger på Kim og Lars)  
Lars  Ja    
Moderator Hvad tror I det…?  
Bo Min den smager af lakrids (sidder med en slikkepind i munden)  
Moderator ..det kunne være en annonce for?  
Lars  Det kunne godt være sådan at, øhm, man har fået tøj fra den 

annonce 
Annonce for tøj 

Moderator Ja (nikker) hvad får dig til at sige det, tror du?  
Lars  Øh, det ved jeg ikke, det  
Moderator Hvad siger I til det? (kigger på de andre drenge)  
Bo  Ja   
Ulrik  Ja   
Moderator Ja… så det har noget med tøj at gøre?  
Bo  Mmm… (nikker)  
Hans  Ja   
Bo Det er sikkert sådan noget, meget mærkevarer for den der grimme 

and 
Ugly duck=mærkevarer 

Moderator Ja.. kender I, har I set den her and før?  
Ulrik  Nej   
Hans  Nej (ryster på hovedet)  
Bo  Nej   
Moderator Nej.. hvis nu I prøver at kigge på noget af det tekst der er der i, er 

der så nogle svære ord synes I? 
Svære ord 

Bo  Øh, ja (rækker hånden op)  
Moderator Hvad siger du (nikker til Bo)  
Bo Øh, det der U G L Y  
Moderator Ja   
Ulrik  Ugly   
Hans Og det der Wheels of Fire  
Moderator Ja, det er også svært ja  
Ulrik Wheels on fire står der  
Hans Ja   
Moderator Ja, hvad siger du nede i hjørnet? (kigger på Simon)  
Bo Det er dig (skubber til Simon)  
Moderator Hvad, er der nogen svære ord, du synes?  
Simon  Nej   
Moderator Du forstår alle ord der er der i?  
Simon  Ja   
Bo (rækker hånden op) der står også noget her  
Moderator Ja   
Bo (læser op) nærmeste for.. forhandler oplyses på telefon 702799  
Moderator Ja   
Ulrik (utydeligt)  
Moderator Ja, synes du det er svært at læse?  
Bo  Mhmm, mhmm (ryster på hovedet)  
Moderator Nej   
Bo  Det er herre-nemt  
Moderator Okay.. hvad med du var inde og (kigger på Lars) du nævnte noget  
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om den tekst, der er her nede (peger på annoncen) synes du den er 
svær og læse? ..var det ikke dig der nævnte noget om den? 

Lars  Nej, det tror jeg ikke  
Moderator Var der en af, der var en af jer der snakkede om den tekst der står 

her nederst i venstre hjørne 
 

Bo  Det var vist Hans der læste den eller sådan noget  
Ulrik  Ja   
Hans Ugly duck sådan et PC spil Ugly duck til PC 
Lars  Ja, de laver i hvert fald også spil  
Moderator Ja.. synes I, synes I det er svært at læse det der står der nede?  
Ulrik  Næh   
Hans  Næh   
Moderator Det forstår I helt fint?  
Ulrik  Ja   
Moderator Er der mange af jer der spiller computer normalt? Spiller ofte computer 
Ulrik  Ja (rækker hånden op)  
Hans (rækker hånden op) Ja   
Bo  Mig også  
Simon  Ja   
Lars  Det gør jeg også  
Moderator Laver I andet på computeren end at spille?  
Bo  (rækker hånden op og nikker)  
Moderator (kigger på Bo) Hvad laver du?  
Simon (rækker hånden op)  
Bo  Jeg går bare ind og ser på alt muligt Bruger internettet 
Hans  Det gør jeg også  
Moderator Er det internettet eller?  
Bo  Mmm… (nikker)  
Moderator Ja   
Ulrik   Msn  
Moderator Ja    
Hans  Ja   
Moderator så I sidder også og chatter lidt?  
Bo  Ja   
Ulrik  Ja   
Moderator Ja   
Ulrik  Det gør vi meget  
Moderator Hvad med jer (kigger på Kim og Lars) bruger I også computeren?  
Lars  Ja   
Kim  Ja   
Moderator Hvad bruger I computeren til?  
Lars  Jeg bruger den nogen gange til at skrive historier og så spille  
Moderator Okay (nikker)  
Kim Jeg bruger den til at spille og så, alt muligt andet på den  
Moderator Ja… hvis I nu prøver at kigge her øverst på annoncen (peger øverst 

på annoncen foran Kim og Lars) her, nu kan jeg lige prøve at vise 
det her (løfter sit eksemplar af annoncen op så drengene kan se) 
heroppe det der står der (kører sin finger langs med overskriften) 
hvad tror I det betyder… fik I fat i det der nede? (kigger ned på 
Simon og Bo) 

Overskriftens betydning 

Hans Mmm, deroppe (kører sin finger langs med overskriften) helt oppe i 
venstre hjørne 

 

Moderator Ja   
Lars  Det betyder grim and  
Moderator Ja… hvad så det der står lige efter, det der grim and?  
Ulrik Rock   
Bo  Rock   
Moderator Ja, hvad tror I det betyder, når I kigger på alle billederne der er 

der? 
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Hans  Jeg tror det betyder.. (kigger på Ulrik)   
Ulrik Vild, at det er vildt Ugly duck er vild 
Hans  Ja, det er sådan noget vildt noget  
Moderator Hvad mener I når I siger vildt noget, hvad er det der er vildt?  
Bo  Det er hård rock Rock tema 
Hans  Ja   
Moderator Ja   
Hans  Det er sådan noget rock noget  

Moderator Men hvad har det med annoncen at gøre tror I?  
Hans Det ved jeg ikke  
Moderator Hvad tror I det har med annoncen at gøre (kigger på Kim og Lars) 

hvis det er noget vildt noget? Som man skal forstå ud fra det der 
(peger på overskriften på annoncen foran Kim og Lars) når I så 
kigger på billederne? 

 

Lars  Jeg ved det ikke helt  
Moderator Nej   
Lars  Måske øhm, vildt tøj Vildt tøj 
Moderator Ja (nikker)  
Lars  Eller børn  
Moderator Ja, nogen vilde børn  
Lars  Mmm… (nikker)  
Moderator Ja… hvad føler I, når I ser på annoncen? Hvis I kigger på den, hvad 

føler I så? Når I ser det der vilde noget, som I siger og der er 
nogen børn og… 

 

Bo (rækker hånden op) Der er en ting der ikke er så vild Nogle elementer er ikke 
’vilde’ 

Moderator Hvad er det?  
Bo  Det er den der gås der, med hatten der…  
Moderator Ja   
Bo  …og så de der, der spiller fodbold eller et eller andet  
Moderator Mmm   
Hans  Jeg tror, det har noget med noget musik at gøre Ugly duck=musik 
Moderator Ja   
Hans  Så det man kan downloade, det er musikspil og sådan (trækker på 

skuldrene) 
 

Moderator Ja   
Ulrik Det et PC spil  
Hans  Ja   
Bo  (utydeligt)  
Moderator Men hvad gør det ved jer, når I ser sådan en annonce med sådan 

noget vildt noget i? Nu, nu nævner I selv sådan noget som musik 
og I nævner nogen vilde børn og.. hvad, hvad får det jer til at føle? 

Følelser forbundet med 
annoncen 

Bo  (rækker hånden op)  
Moderator (nikker til Bo)  
Bo  En af mine venner han hedder Niclas, han går også i vores klasse, 

hvis bare man puffer til ham og så han bliver rigtig, eller han bliver 
mega nemt sur, så er han altså bare ikke til at stoppe 

Nogen bliver hurtigt sure 

Moderator Nej   
Bo  Så smadrer han alt  
Moderator Men bliver du sur over at se sådan en annonce her?  
Bo  Næh (ryster på hovedet)  
Moderator Nej, men hvad bliver du så, hvis du ikke bliver sur?  
Bo (trækker på skuldrene) Jeg, jeg bliver bare almindelig… jeg er ikke 

sur eller noget 
 

Moderator Nej… er der nogen af jer der føler noget? (kigger på de andre 
drenge) når I ser den? 

 

Lars  Næh   
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Moderator Der er ikke nogen der bliver glade eller nogen der bliver kede af det 
eller… nogen der bliver nysgerrige måske? 

Vækker nysgerrighed 

Bo  (rækker hånden op) Ja det gør jeg  
Ulrik  Det gør jeg også  
Moderator Hvorfor?  
Hans  Det gør jeg også  
Moderator Hvorfor?  
Hans  Den er spændende i hvert fald, fordi man næsten aldrig har set 

sådan noget her 
Annoncen er anderledes og 
spændende 

Ulrik  Man kunne jo godt prøve at gå ind på det derhjemme, sådan  
Moderator Så det, det er derfor du bliver nysgerrig  
Ulrik Ja   
Hans  Ja   
Moderator Du kunne godt tænke dig at se inde på internettet hvad det er for 

noget? 
Undersøge mere på nettet 

Ulrik  (nikker)  
Moderator Ja.. kunne I finde på at snakke med jeres venner om den her 

annonce? 
 

Bo  Ja   
Hans  Ja   
Simon Ja   
Ulrik  Nemt   
Lars Ja   
Moderator Hvad, hvad ville I sige? Få hjælp fra venner til 

afkodning 
Hans  Jamen han, hvad de synes den handler om  
Moderator Ja   
Ulrik  Og også noget, at det var noget om ænder  
Moderator Ja.. har I prøvet at snakke med jeres venner om nogen andre 

annoncer I, nogen har set ? Det kan være alt fra filmplakater eller 
noget, altså har I nogensinde snakket med jeres venner om nogen 
annoncer I har set? 

Misforstået spørgsmål 

Bo  (rækker hånden op)  
Moderator Hvad siger du? (nikker til Bo)  
Bo Ja, her den anden dag, der var der en eller anden 14-årig pige hun 

pjækkede, så kom hun i fængsel, det snakkede mig og hvad er det 
nu han hedder, Morten om, det er også en af mine venner 

 

Moderator Okay… men hvad med annoncer?  
Bo  Mmm, det stod i sådan en avis  
Moderator Ja   
Bo  Og det var en eller anden der hed børnehave (utydeligt)  
Moderator  Okay.. hvad med jer, (kigger på Kim og Lars) kunne I finde på at 

snakke med jeres venner om, om nogen annoncer I har set som, 
som på en eller anden måde kunne være interessante for jer? 

Ikke snakke med venner 
om annonce 

Kim  Nej   
Moderator Nej   
Hans  (ryster på hovedet)  
Moderator Nej.. hvad tror I annoncen prøver at fortælle jer?  
Bo  At det handler om ænder  
Hans  Og det er noget vildt Annoncen handler om vilde 

ænder 
Moderator Ja   
Bo  Så   
Moderator Hvad mere… tror I den prøver at fortælle noget mere?  
Hans  Ikke rigtig (ryster på hovedet)  
Simon At man kan downloade spil og sådan noget Download af spil 
Moderator (nikker) ja  
Hans  Musik   
Moderator Hvor, hvor, hvorfor tror du det har noget med musik at gøre? Musik + rock 
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(kigger på Hans) 
Hans  Øhm fordi at der er… og der står rock og der er den der helt ovre i 

venstre 
 

Bo (rækker hånden op)  
Ulrik  Og en der synger  
Hans  Altså, ja  
Moderator Ja… hvad siger du? (kigger på Bo)  
Bo  Der er også en, derovre ligesom et mærke, en and med vinger og 

så har den et hoved og så er der sådan to guitarer 
 

Hans  Ja   
Moderator Ja   
Ulrik  Og en mikrofon (peger på annoncen)  
Moderator Og det får jer til at tænke på musik når I ser den?  
Bo  Ja    
Hans  Ja   
Simon Ja    
Moderator Ja.. bare sig alt det I har at sige, fordi det er ikke noget jeg bliver 

ked af at høre, slet ikke, jeg vil bare gerne vide hvordan I opfatter 
annoncen? 

 

Bo (rækker hånden op)  
Moderator Ja, hvad siger du (nikker til Bo)  
Bo  Den er ret sej den der (peger på annoncen) den der uden hoved og 

så er den med sådan en hjelm på, det er sådan man kan se helt ind 
i hovedet 

Sej and 

Moderator Hvad… kan du prøve at pege for mig?  
Bo  Det er den der (peger cirka midt på annoncen)  
Moderator Ja (løfter sin annonce op og peger i bunden af midten på annoncen) 

det er den her 
 

Bo  Øh, ja  
Kim  Ja   
Moderator Den er sej  
Bo  Ja (nikker)  
Moderator Nu nævnte du blandt andet bilen du også syntes var sej? Sej bil 
Bo  Ja, det er rigtig nok  
Moderator Er der noget, nu skal jeg lige prøve at høre nogen af jer andre, er 

der noget I synes er sejt ved den, ellers udover det han nævnte? 
 

Hans  (rækker hånden op)  
Moderator Ja (nikker til Hans)  
Hans  Øhm, den har sådan en masse ting som rigtige biler ikke har  
Moderator Ja ..hvad siger du (kigger på Lars)  
Lars Ham der med den der fodbold Sej fodbold 
Moderator Den er også sej  
Lars  Mmm…   
Moderator Ja, hvorfor synes du den er sej?  
Lars  Jeg synes bare at den sådan ser sej ud fordi at sådan har jeg aldrig 

set en (utydeligt) se ud før 
anderledes 

Moderator Okay, ja (nikker)  
Ulrik (sidder bøjet ind over annoncen sammen med Hans og siger noget 

utydeligt) 
 

Moderator Hvordan ser børnene på billederne her, hvordan ser de ud til at 
have det? 

Børnene ser glade ud 

Bo  (rækker hånden op)   
Ulrik  Glade   
Bo  Glade    
Hans  Glade   
Moderator Ja   
Simon  Sjovt   
Moderator Ja.. hvad, hvad gør det ved jer? At de ser ud til at have det sjovt? 

…får det jer til at føle noget? 
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Bo Nej, ikke rigtig  
Hans  Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Nej   
Bo  Jo det har sikkert, de er sikkert glade og sådan noget.. de kan 

sikkert godt lide den der.. dumme and eller.. grimme and 
 

Moderator Mmm (nikker) ja.. hvis man nu prøver og kigge på det tøj børnene 
har på, på billederne 

 

Ulrik  Mmm, det er også sådan noget rock noget Rock tøj 
Moderator Ja   
Ulrik Med deres trøjer  
Moderator Hvad tror du det betyder?  
Ulrik (kigger hurtigt op på Moderator) Det ved jeg ikke  
Moderator Er der nogen der ellers, er der nogen der har et bud på det, hvad I 

tror det betyder at de også har noget på der har med den and at 
gøre? 

 

Bo  (rækker hånden op)  
Moderator Hvad siger du? (kigger og peger på Bo)  
Bo  De er fan af den Børnene er fan af ugly 

duck 
Moderator De er fan af anden, ja.. (kigger på Kim og Lars) hvad med jer, hvad 

tror I? 
 

Kim  At de også er fan af den  
Moderator Mmm…  
Lars  Måske… ja  
Moderator Ja   
Lars (…) fordi det kunne godt se ud som om at hende der pigen (peger 

på billedet af pigen på annoncen) hun var fan af den, fordi at hun 
havde den der and… 

Annonceelement på trøje 

Moderator Mmm   
Lars  ..der spillede musik  
Moderator Mmm.. ja  
Bo  (rækker hånden op)  
Moderator Hvad siger du? (kigger på Bo)  
Bo Der står en derovre (peger på annoncens øverste højre hjørne) der 

står en pige derovre, hun har den der and der drikker, der har 
hatten på og drikker det der 

 

Moderator Ja   
Bo  Det ville jeg bare sige, for det var ikke i den samme farve  
Moderator Nej, nej.. ja.. jeg tror faktisk det var de spørgsmål jeg lige havde til 

jer til annoncen her, så nu vil jeg lige samle dem ind (rejser sig op) 
så skal jeg lige bede jer om at tegne en tegning til mig, er I med på 
den (samler annoncen foran Kim og Lars op) 

 

Lars Hmm, ja  
  TEGNING 

Moderator Det jeg gerne vil bede jer om at tegne, det er hvad I laver i jeres 
fritid, det vil sige når I går hjem fra skole (tager annoncen foran 
Simon og Bo med højre hånd og annoncen foran Lars og Ulrik med 
venstre hånd) hvad foretager I jer så (lægger annoncerne væk, 
samler en bunke papir op fra bordet) se nu får I lige et stykke papir 
af mig her (lægger et stykke papir foran Kim) 

 

Bo  Må man, må man godt skrive det?  
Moderator Hvis du ikke kan tegne, så må du gerne ja (lægger et stykke papir 

foran Lars)  
 

Bo  Nå okay  
Moderator Hvis du ikke kan tegne det (lægger et stykke papir foran Hans) Ikke gode til at tegne 
Bo  Jeg skulle bare lige have det  
Hans (utydeligt)  
Moderator (lægger et stykke papir foran Ulrik)  
Hans (kigger på Ulrik) skriver du ikke?  
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Moderator (lægger et stykke papir foran Simon) sådan  
Ulrik  Jo, jeg skriver  
Hans Jeg er ikke ret god til at tegne  
Moderator (lægger et stykke papir foran Bo) sådan der  
Ulrik Det er jeg heller ikke  
Hans Så jeg skriver  
Moderator (lægger en pakke tusser foran Kim, Lars og Hans) der er nogen 

tusser til jer der og der er nogen tusser til jer der (lægger en pakke 
tusser foran Ulrik, Simon og Bo og går tilbage til sin plads og sætter 
sig ned) sådan der (flytter en sodavand lidt væk fra Kim) 

 

Bo (hvisker noget utydeligt til Simon)  
Hans (læner sig ind mod Ulrik) hvordan stave man til (utydeligt)  
Ulrik (læner sig over mod Hans) et M, O T R  
Hans (nikker)  
Ulrik (kigger ned på sit papir igen)  
Bo (hvisker noget utydeligt til Simon) P? (trækker på skuldrene)  
Moderator Og når I så er færdige, så må I meget gerne, meget gerne skrive 

bagpå jeres navn og jeres alder, altså hvor gamle I er.. bare når I 
er færdige 

 

Kim (rækker sin tegning til moderator)  
Moderator Tak (tager imod Lars’ tegning) tak  
Hans (rækker sit papir til Moderator)  
Moderator Tak skal du have  
Simon (hvisker noget utydeligt til Bo)  
Bo (ryster på hovedet og hvisker noget utydeligt til Simon)  
Simon (hvisker noget utydeligt til Bo) … (ryster på hovedet)  
Hans (hvisker noget utydeligt til Ulrik)  
Moderator (kigger på Kim og Lars) hvad skulle I have haft af time nu?  
Lars  Øhm, øh vi skulle have haft dansk Lars kan ikke lide faget 

dansk 
Moderator Mmm (nikker) kan du godt lide det fag?  
Lars  Næh   
Moderator (griner) Hvorfor kan du ikke lide det?  
Lars  (ryster på hovedet) Hader bare at skrive og alt muligt  
Moderator Mmm (siger noget utydeligt til Kim)  
Kim (nikker)  
Moderator (nikker)  
Hans (tager Ulriks papir og rækker det til Moderator)  
Kim (utydeligt)  
Moderator Okay (tager imod papiret fra Hans) hvad er det der er sjovt ved 

det? 
 

Kim  Vi skal skrive nogen ting  
Moderator Det vil du gerne?  
Kim  Og læse, ja  
Moderator Skriver du historier nogen gang?  
Kim  Ja, (utydeligt)  
Simon (rækker Ulrik sit papir) kan du ikke lige sende den ned? Læser de andres papirer 
Ulrik (tager Simons papir og læser det)  
Lars Det hader jeg   
Moderator (kigger på Lars) Gør du det?  
Hans (kigger med på Simons papir over skulderen på Ulrik)  
Simon (skubber til Ulriks arme)  
Hans (tager papiret fra Ulrik og læser videre)  
Lars (læner sig bagud og kigger på papiret)  
Hans  (rækker det til Lars)  
Lars (tager det og sender det videre til Moderator)  
Moderator (tager imod papiret) Tak skal du have  
Ulrik (vender sig om mod Simon og siger noget utydeligt)  
Simon (ryster på hovedet)  
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Hans (læner sig ind mod Ulrik)  
Ulrik (vender sig om, og læner sig ind mod Hans, mens han hvisker 

noget utydeligt) 
 

Hans (hvisker noget utydeligt tilbage til Ulrik)  
Simon (hvisker noget utydeligt til Ulrik)  
Ulrik (vender sig om mod Simon og hvisker noget utydeligt tilbage, 

vender sig derefter mod Hans og hvisker noget utydeligt til ham) 
 

Bo (lægger sit papir foran Ulrik) Nu er jeg færdig  
Ulrik (giver papiret til Hans)  
Hans (tager det og giver det til Lars)   
Lars (rækker det til Moderator)  
  FORBRUG 

Moderator Tak skal du have… det var fint, tak skal I have (samler papirerne) 
lad mig lige se om jeg har fået alle.. så vil jeg lige stille jer et par 
spørgsmål mere her i forhold til forbrug og hvad I bruger jeres 
penge på og hvordan I opfatter forbrug og sådan noget.. til at 
starte med kunne jeg godt tænke mig at høre, hvem bestemmer 
hvad for noget tøj I går i? 

 

Ulrik (rækker hånden op)  
Hans  (rækker hånden op) Bestemmer selv tøj 
Simon (rækker hånden op)  
Lars  (rækker hånden op)  
Moderator Hvad siger du? (Kigger på Ulrik)  
Ulrik Det gør jeg selv  
Moderator  Ja.. hvad med dig (kigger på Hans)  
Hans Mig selv  
Moderator  Ja.. hvad siger du (kigger på Lars  
Lars  Nogen gange min storesøster og min mor Søster og mor bestemmer 

tøj 
Hans (smiler)  
Ulrik (smiler og læner sig tilbage) Åh ha  
Moderator Din storesøster også  
Lars  Mmm…   
Moderator Okay.. hvad siger du (kigger på Simon)  
Simon  Det gør mine forældre Forældre bestemmer tøj 
Moderator Ja   
Bo (rækker hånden op) prøv og hør, det gør nogen gange mine 

forældre og nogen gange mig 
 

Moderator (nikker) Okay.. så mange af jer siger, at I selv er med til at 
bestemme det, men det også mange gange er jeres forældre der 
også er med til at bestemme det? 

Medbestemmende om tøj 

Hans  Ja (nikker)  
Bo  (leger støjende med sin sodavand)  
Simon (leger støjende med sin sodavand)  
Ulrik  Det er også nogen gange  
Hans  Ja   
Moderator Ja   
Hans Godt nok mest mig selv  
Moderator Ja.. hvad så når I skal ud og købe tøj?  
Hans  Så er jeg selv med Er med til at købe tøj 
Ulrik  Ja   
Hans  Og nogen gange så køber min mor bare  
Ulrik  Jeg er ikke altid med, men de fleste gange der er jeg med  
Hans  Ja   
Moderator Får du så selv lov til at bestemme det, når du er med? Bestemmer selv hvilket tøj 
Hans  Det gør jeg, men.. ikke hele tiden  
Ulrik Det kommer også an på hvor meget det koster selvfølgelig Kommer an på pris 
Moderator Ja   
Hans  Mmm…   
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Bo (siger noget utydeligt til Simon)  
Moderator Det vil sige hvis det er for dyrt, hvad så?  
Hans  Ja, så må man ikke (ryster på hovedet) så må jeg nogen gange ikke  
Ulrik Nej, så må man selv købe det Evt. købe det selv 
Moderator Okay (kigger på Kim og Lars) hvad med jer?  
Lars Hvis det er at øh det tøj jeg skal have, vil have det er for dyrt så 

nogen gange så betaler min mor lidt og så min storesøster lidt og 
så, jeg betaler også lidt selv 

Dele udgifter 

Moderator (nikker) Mmm… ja  
Bo (rækker hånden op)  
Ulrik (kigger på Hans) Hans storesøster køber hans tøj  
Kim  Min mor køber det for det meste.. Mor køber tøj 
Hans (smiler og nikker)  
Ulrik Shit   
Kim  ..og nogen gange så er jeg med  
Moderator Okay, køber hun så noget du godt kan lide  
Kim Øh, ja  
Moderator (kigger på Bo) Hvad siger du?  
Bo Det, min mor hun betaler alt, jeg skal bare vælge Frit valg af tøj 
Hans  Nå (griner)  
Ulrik (griner)  
Moderator Okay, og hun synes.. det er lige meget hvad du kommer med så må 

du gerne få det? 
 

Bo  Øh nej, ikke altid Ikke helt frit valg 
Moderator Nå okay  
Ulrik  (Utydeligt)  
Moderator Hvor køber I tøj henne? Køber tøj i Brønderslev, 

Aalborg og Skanderborg 
Hans  Jeg køber for det meste i Brønderslev  
Moderator Ja   
Ulrik Ja.. og Aalborg  
Moderator Ja   
Lars  Jeg køber I Aalborg, Brønderslev og Skanderborg  
Moderator I Skanderborg også, sagde du det  
Lars  Ja   
Moderator Nå I Skalborg  
Lars Nej, I Skanderborg  
Moderator Skanderborg?  
Bo  Det er altså langt væk  
Moderator Ja, jeg skulle lige til at sige det er helt  
Lars  Ja, men det er fordi min papfar bor dernede  
Moderator Nå, så det  
Bo  Ja, det er langt.. det kørte vi igennem dengang vi skulle til Tyskland  
Lars  Det tager kun halvanden time at køre derned  
Bo (synger lavmælt) Gid du var I Skanderborg og blev der Synger  
Moderator (kigger på Kim) Hvor, hvor køber du dit tøj henne?  
Kim Øh.. nede I Toys R Us og sådan noget Tror der købes tøj i 

Toys’r’Us 
Moderator Hvorhenne siger du?  
Kim  Toys R Us og sådan noget  
Moderator  Nå, ja  Okay.. har de også tøj derude?  
Kim  Øh ja  
Moderator Okay   
Hans  Det vidste jeg ikke  
Ulrik  Det vidste jeg heller ikke  
Moderator Hvad med dig oppe i hjørnet (kigger på Simon) hvor køber I, hvor 

køber du tøj henne 
 

Simon  Jamen, vi køber det over nettet, han tror bare vi køber det i 
Toys’r’Us (griner) 

Køber tøj på nettet 
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Alle  (griner)  
Kim  Nå   
Ulrik  Det er hans lillebror (peger på Kim)  
Moderator Nå (griner)  
Ulrik  (griner) Toys’r’Us, det er en legetøjsbutik Toys’r’Us en legetøjsbutik 
Alle (griner)  
Moderator Køber I altid kun over nettet?  
Simon  Nej, ikke kun  
Moderator Men ofte  
Simon  Ja, for det meste  
Moderator Hvad, hvad, hvad er det så for noget tøj I køber, er det nogen 

bestemt sider I er inde på? 
 

Simon  Ohm   
Moderator Internetsider?  
Simon  Nej   
Bo (rækker hånden op)  
Moderator Nej… hvad siger du (kigger på Bo)  
Bo Det er helt sikkert bare W W W punktum tøj D K (bevæger sin hånd 

som om han skriver) 
Bo laver sjov 

Simon (griner)  
Bo (griner)  
Lars  (smiler)  
Hans  (smiler)  
Kim  (smiler)  
Ulrik (smiler)  
Moderator Går I op i jeres udseende? Udseende  
Ulrik  Ja   
Hans  Ja   
Bo  Næh   
Ulrik (griner) næh  
Hans  (Griner)  
Simon (griner)  
Moderator Du er ligeglad?  
Bo  Ja   
Moderator Hvad med jer der sagde ja, er det… vigtigt at se ordentlig ud? Vigtigt at se godt ud 
Ulrik Ja   
Hans Ja   
Moderator Hvorfor?  
Bo (kigger over mod vinduerne) Der kom sgu en fugl, den var lige ved 

at flyve ind i ruden 
Bo mister koncentrationen 

Simon (griner)  
Lars (smiler)  
Ulrik Kan bare ikke lide at komme I skole og så se af hu til ud  
Moderator Nej    
Hans Og ligne noget der er løgn  
Moderator Hvorfor ikke?  
Ulrik  Så kan man få et indtryk af de andre.. synes man ser.. grim ud Andre synes man er grim 
Moderator Ja.. og hvad gør det ved dig, hvis der er nogen er synes det om 

dig? 
 

Ulrik  Så bliver jeg ked af det Trist/irriterende 
Moderator Ja   
Lars  Der er nogen gange hvor det…   
Hans Det er irriterende  
Lars  …er jeg gør det  
Moderator Ja (kigger på Lars) hvad siger du  
Lars  Der er nogen gange hvor det er jeg gør det  
Moderator Ja.. hvor det er vigtigt for dig at…   
Lars  Hvis det er jeg…  
Moderator …se godt ud? Ikke altid tid til udseendet 
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Lars  …lige har tid til det  
Moderator Ja...ja  
Hans  Det havde jeg for eksempel ikke i dag  
Moderator Nej   
Hans  Jeg skulle nå med en bus  
Moderator Nå   
Ulrik (kigger på Hans) så fik du ikke noget på.. Undskyld jeg siger det, 

men det kan jeg godt se (griner) 
 

Moderator (griner).. (kigger på Simon og Bo) Hvad med jer, går I op i 
udseendet? 

Går ikke op i udseendet 

Bo  Nej…  
Simon  Nej Ikke så lidt…  
Bo  …jeg gør ikke  
Simon  ..ikke så meget  
Moderator Nej, hvorfor ikke?  
Bo  Det ved jeg ikke, det gider jeg bare ikke sådan gå op i  
Moderator Nej… (kigger på Bo) kunne du, kunne du finde på at sætte dit hår, 

inden du tager af sted om morgenen? Putte lidt… 
Sætter hår? 

Bo  Nej, ikke rigtig  
Moderator …voks i håret  
Hans  Det kan jeg  
Ulrik  Det gør jeg også, jeg har bare..   
Lars  Det gør jeg  
Ulrik  ..ikke fået det gjort i dag  
Moderator Du har i dit kan jeg se (peger på Lars)  
Hans  Jeg nåede det ikke i dag  
Ulrik  Jeg fik heller ikke noget i, i dag  
Hans (utydeligt)  
Ulrik Min mor hun glemte at vække mig  
Moderator (kigger på Kim) Hvad med dig, går du op i udseendet?  
Kim  Nej, ikke så meget  
Moderator Nej, ikke så meget, nej.. hvem synes I er sej? Det kan være en der 

er kendt, det kan også være en på skolen, er der nogen I ser op til 
eller har I et idol eller? 

Hvem er sej? 

Hans (ryster på hovedet)  
Ulrik  Engang var det Bjarne Riis, men ikke når han er dopet Ikke længere Bjarne Riis 
Moderator (griner) Nej, okay  
Hans (griner)  
Moderator Så er han ikke sej længere?  
Ulrik  Nej.. Ronaldinho Ronaldinho  
Moderator Ja, fodboldspilleren, ja  
Ulrik  Ja, og min far  
Moderator Og din far  
Hans (griner)  
Moderator Hvorfor din far? Far er sej 
Ulrik  Han er, han er en flot fyr  
Hans  (Griner)  
Alle  (griner)  
Moderator Ja   
Ulrik Det er han  
Hans (griner)  
Ulrik Han er også sej  
Moderator Han er også sej?  
Ulrik Mmm… (nikker)  
Moderator Ja.. hvorfor er han sej?  
Ulrik Han gør nogen seje ting  
Moderator Og hvad er det for nogen ting  
Ulrik  Han er fodboldtræner  
Moderator Okay, og det, det er sejt  
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Ulrik  Ja   
Moderator Ja.. hvad siger du (kigger på Simon) har du nogen du synes er 

seje? 
 

Simon Nej   
Bo (siger noget utydeligt til Simon)  
Simon  (ryster på hovedet) Nej   
Moderator Der er ikke nogen bestemt  
Simon  Næh   
Moderator (kigger på Bo) Hvad med dig? Ikke tænkt over idoler 
Bo  Det ved jeg ikke, jeg har aldrig tænkt over det  
Moderator Nej   
Ulrik (griner)  
Simon (griner)  
Moderator Der er ikke nogen du sådan har tænkt, jeg vil gerne være ligesom 

ham eller? 
 

Bo  Nej, nej (ryster på hovedet)  
Moderator Nej   
Hans  Jimmy Nielsen Jimmy Nielsen 
Moderator Ja fodboldspilleren  
Ulrik (lader som om han nyser på Simon, og banker sig på brystet af sin 

FCK-spillertrøje) 
 

Moderator Du holder så med AAB kan jeg så forstå ?(kigger på Hans) AAB fan 
Hans Ja   
Bo  Så er han imod det, Ulrik ikke? (kigger på Hans) FCK fan 
Hans  Ja   
Bo  Ulrik han er FCK-fan  
Moderator Ja   
Bo Det er Simon også  
Moderator Er der nogen du synes er seje? (kigger på Lars)  
Simon Det er du også (nikker mod Bo)  
Bo  Ja, tror jeg nok  
Lars Næh (ryster på hovedet)  
Bo  Ja vi tre er AAB fans, eller jeg mener Brøndby fans  
Moderator (kigger på Lars) Heller ikke nogen du sådan ser op til?  
Simon  Brøndby fans, det er FCK (griner)  
Moderator Eller nogen fra klassen der er seje eller  
Lars  Næh (ryster på hovedet)  
Moderator Hvad med dig (kigger på Kim)  
Kim Nej    
Moderator Nej   
Bo (utydeligt)  
Ulrik (kigger på Bo og lægger en finger over munden) schh, ti nu stille Ulrik tysser på Bo 
Moderator Synes I det er OK og efterligne andre? Ok at efterligne? 
Bo  Ja   
Simon  Nej   
Hans   Nej   
Ulrik  Det kommer an på hvordan man gør det, hvis det  
Lars  Ja, ja  
Hans  Hvis man…  
Bo  (rækker hånden op)  
Hans  …står for eksempel bag ved en og gør det samme som han gør, det 

er lidt irriterende, det sådan 
Kan være irriterende 

Moderator Så det med at efterabe, det, det, det er ikke sejt?  
Hans  (ryster på hovedet) Det er irriterende  
Ulrik  Skoleopgaver  Nogen gange OK 
Lars  Kun, kun hvis man leger Kejserens efterfølger  
Moderator Ja   
Ulrik  I skoleopgaver der, der er det sådan, man må godt kigge hvad de 

andre gør, bare ikke sådan noget med resultater 
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Moderator Nej   
Ulrik  Men det  
Moderator Man må ikke skrive af  
Ulrik  Nej, nej  
Hans  Det er dumt  
Moderator Ja    
Ulrik  Men læreren siger vi godt må sådan, give hinanden tip  
Moderator Ja.. hvad siger du (kigger på Bo)  
Bo  Nej, nu har jeg lige glemt hvad jeg ville sige  
Moderator (smiler) Det kan være det kommer til dig senere… men hvad så hvis 

man… 
 

Bo (kigger på Simon og siger noget utydeligt)  
Moderator …efterligner hinanden med tøj, hvis nu man øh, hvis nu man har 

købt noget nyt tøj, og så den næste dag er der en anden en der 
kommer i nøjagtig det samme tøj 

Dårlige erfaringer med ens 
tøj 

Ulrik  Jeg har, jeg har, jeg har prøvet hvor øh der er en der hedder 
Thomas fra fjerde… 

 

Moderator Ja   
Ulrik  …han havde fået en ny trøje, så da jeg kom hjem fra skole, så 

havde min mor så været ude og købe noget tøj, så havde hun købt 
den præcis samme som trøje, der blev Thomas sur på mig 

 

Moderator Gjorde han det?  
Hans  Det har jeg også prøvet  
Ulrik  Ja   
Hans  Det var…  
Ulrik  Og så gik jeg ikke med den mere  
Moderator Nå   
Hans Det er…  
Ulrik  (kigger på Hans) Det gør jeg aldrig mere  
Moderator Hvad siger du? (kigger på Hans)  
Hans  Det har jeg også prøvet, hvor, øhm, ja det var Martin, jeg tror, går 

han ikke godt nok i fjerde (kigger på den andre) 
 

Ulrik Nej i femte  
Hans Nå, i femte.. så øh, han havde sådan en trøje  
Moderator Mmm…   
Hans  Så øh, så fik jeg så også sådan en  
Moderator Mmm…   
Hans  Og så havde han så en anden trøje, så den havde jeg så også  
Moderator (griner)  
Ulrik  (kigger på Hans) Så blev han sur, gjorde han ikke?  
Hans Næh   
Ulrik Vi har, jeg kan også huske ham der Michael der også troede han 

skulle være herinde, han øh… 
 

Moderator Ja   
Ulrik  …han havde også fået sådan en cykel ligesom Martins (kigger på 

Hans) 
 

Hans  (nikker) Uhmm, så blev han sur  
Ulrik Ja, så blev Martin sur  
Hans  Ja   
Ulrik  Rigtig sur  
Moderator Hvorfor tror I han bliver sur?  
Hans (ryster på hovedet) fordi.. det var ham der fik den først så..  
Ulrik  Ja   
Hans  Så (ryster på hovedet) blev han sur  
Moderator Okay   
Bo (rækker hånden op)  
Moderator (kigger på Bo) Hvad siger du?  
Bo  Min storebror han hedder Anders, han går i sjette klasse  
Alle (griner)  
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Moderator Og hvad med ham?  
Bo  Han er, han er kommet i det samme tøj som øh en oppe fra femte 

klasse, jeg kan ikke huske hvem det er, så jeg tror det var Christian, 
jeg tror det var Lasse eller Christian, jeg kan ikke huske det, så, så 
Christian, han gik hen og sparkede ham, eller ham der, jeg kan ikke 
huske hvem det er, så sparkede han ham bare lige over benet, 
Anders han slog til ham (griner) så væltede han 

 

Simon  (griner)  
Hans (griner)  
Lars (griner)  
Moderator Okay.. hvad med, hvad med dig nede i hjørnet (kigger på Simon) 

synes du det er okay at man har… det samme tøj på som en anden 
 

Simon  Nej (ryster på hovedet)  
Bo (rækker hånden op)  
Moderator (kigger på Simon) Hvorfor ikke?  
Simon  Det ved jeg ikke  
Moderator Er det utjekket… hvis man efterligner en anden i forhold til tøjstil? Utjekket at efterligne tøjstil 
Simon Ja, det kan da godt være  
Moderator Ja   
Ulrik (rækker hånden op)  
Hans  Lidt    
Moderator Hvorfor?  
Hans  Det ved jeg ikke  
Moderator Hvad siger det om en, hvis man tager noget tøj på, som en anden 

også har på? 
 

Hans  Jamen øh, hvis det er på sådan en måde, at man siger øhm, hvis 
man siger for eksempel ’ha, den har jeg også’ så kan man nok også 
lige… blive lidt sur  

 

Moderator Ja (nikker)  
Ulrik  Jeg går heller ikke så meget op i mode at jeg vil gå med hængerøv Kan ikke lide 

hængerøvsbukser 
Hans  Nej   
Moderator Nej   
Ulrik  Det kan jeg ikke fordrage  
Moderator Nej, hvorfor ikke  
Ulrik  Det er sådan noget jeg kan brække mig over  
Moderator Okay (griner)  
Hans (griner)  
Ulrik At folk de går og viser underbukser  
Hans  Rolig nu (lader sin hånd røre Ulrik)  
Moderator Ja   
Ulrik  Jeg synes…  
Moderator Det synes du ikke er fedt?  
Ulrik  Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Nej   
Ulrik  Det kan jeg ikke se det seje i  
Moderator Nej   
Hans  Jeg kan bare, jeg kan ikke se hvordan det er opstået  
Moderator Nej   
Hans  Hvordan det er kommet det kan jeg ikke huske noget om  
Ulrik  Nej   
Moderator Nej   
Ulrik  (kigger på Hans) også sådan, der er nogen fra vores klasse, sådan 

tre eller to 
Nogen kan lide 
hængerøvsbukser 

Hans  Tim, Tim han er mest  
Ulrik  Ej, Jesper han gør også nogen gange  
Hans  Ej, Jesper han gør ikke  
Ulrik  Nogen gange… Tim han gør det mest, det ser også bare så klamt 

ud 
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Hans  Det hænger helt… (fører sin hånd oppefra og ned under bordet)  
Moderator Nede ved anklerne  
Hans  …nede  
Ulrik  Ja   
Hans  Nej   
Ulrik  Næsten   
Hans  De hænger helt… (kigger på sin hånd under bordet) midt på låret  
Moderator Okay.. (kigger på Bo) hvad siger du?  
Bo  Øh ja, der er en fra vores klasse hun hedder Katrine, hun er bare 

mega provokerende, hun øh, hvis man er ude og leger i frikvarteret, 
for eksempel når mig og Simon vi står der og taler sådan, så går 
hun bare hen ’lala lala lah la’ (vipper hovedet fra side til side) og går 
hen og slår os og alt muligt, så nogen gange så slår hun os med 
pinde og alt muligt 

Provokerende personer 

Hans  Slår I så igen?  
Bo Så slår hun på alle, hun går også bare hen og siger til, hvad er det 

det hedder, fjerde klasserne og femte klasserne, sådan her 
’røvhuller’ og så løber hun tilbage til os og siger bare ’jeg sagde 
røvhuller til fjerde klasserne, er jeg ikke bare sej’ 

 

Ulrik  Det er også tit i klassen, mig og Hans (skubber til hans med albuen) 
vi havde engang sådan en periode, i hvert frikvarter, så skulle hun 
bare hen og sige ’hold kæft’ til os 

 

Hans  Ja   
Simon Ja   
Hans Så blev jeg sur  
Ulrik Hver gang vi så hende ’hold kæft’, så sagde hun det og så holdt 

hun så også op (nikker) 
 

Hans Ja (nikker) …ej, hun er ikke helt holdt op?  
Ulrik  Ikke helt  
Hans  Men hun stop, det var også …  
Simon (siger noget utydeligt til Ulrik)  
Hans  …vi havde sådan noget hvor vi kårer nogen folk, så fik hun så det 

her .. 
 

Bo (prikker Simon på skulderen og peger ud ad vinduet) se fuglen..  
Hans  …’du driller drengene mest’ men det ville hun ikke tage imod  
Bo  ..der sidder deroppe på grantræerne  
Moderator Nej   
Ulrik  Det fatter vi bare ikke noget af  
Hans  Nej, alle drengene de sad bare der (sænker sit hoved og åbner 

munden) 
 

Ulrik  Ah hvad? (griner)  
Hans  (griner)  
Moderator Hvad siger I to til (kigger på Kim og Lars) hvis man kommer i noget 

tøj som en anden har på? er det sejt eller er det utjekket? 
 

Bo (hvisker til Simon) Jeg har ikke mere sodavand  
Kim  Utjekket  Utjekket at efterligne 
Moderator Utjekket   
Lars  Ja   
Kim  Utjekket   
Moderator Hvorfor synes I?  
Kim  Øh, det ved jeg ikke lige helt  
Moderator (kigger på Kim) hvis nu der er en der kommer i nøjagtig samme tøj 

som du har på i dag, men kommer i det samme tøj i morgen… 
 

Hans (hvisker noget utydeligt til Lars)  
Moderator …ville du så blive sur?  
Kim  Øh, nej  
Moderator Men det er stadigvæk utjekket eller hvad?  
Hans (rækker fingeren op)  
Kim Ja   
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Moderator Du ville ikke sige til ham, hvorfor har du det samme tøj på som mig, 
eller 

 

Bo (leger larmende med en sodavand)  
Hans  (kigger på Bo) stop   
Bo  (stopper sodavanden) grebet  
Ulrik (rækker hånden op)  
Hans  Jamen for eksempel jeg har et par bukser, en, en af mine venner 

der hedder Rune, han øh har for eksempel (virrer med hovedet) de 
samme bukser som mig (ryster på hovedet) 

Ikke altid sur over ens tøj 

Ulrik  Det har jeg også  
Hans  …det gør ikke rigtig noget  
Moderator Nej… det bliver du ikke sur over?  
Hans  Bare så godt det er venner  
Moderator Mmm (nikker og kigger på Ulrik) ja  
Ulrik  Jeg har også prøvet at komme til en konfirmation, så, så havde jeg 

samme trøje på, som en af mine venner.. det, det grinte jeg bare af 
 

Hans  Ja, det gjorde vi også  
Moderator Mmm…   
Ulrik  Det, det bliver jeg ikke sur over, men det er der nogen der gør  
Hans  Altså hvis det er nogen andre, så øh..  
Ulrik  Ja   
Moderator Det får..  
Simon (kigger på Ulrik) Så bliver man heller ikke populær hvis man gør 

sådan 
Upopulært at efterligne 

Moderator ..det får jer heller ikke til at føle åndssvage hvis I kommer i det 
samme tøj som en anden? 

 

Ulrik Nej   
Hans Næh   
Moderator Nej… okay  
Hans  Når bare de er venner  
Moderator Mmm… synes I det er vigtigt at være populær? Ikke vigtigt at være 

populær 
Ulrik  Næh   
Hans  Næh   
Simon  Næh   
Bo  (leger med sin sodavandsflaske)  
Lars næh (ryster på hovedet)  
Moderator Hvorfor ikke?  
Ulrik  Det er der nogen der godt vil være sådan (kigger på Hans) en der 

hedder Tim 
Nogen synes det er vigtigt 

Hans  Mmm…   
Moderator Han synes det er vigtigt at være populær  
Ulrik Han, han tror  
Hans  Ja   
Ulrik  Han bliver sej  
Hans ...og Jesper, men det er han ikke  
Ulrik  Man alle drengene, de fleste (kigger ned på Bo) de synes..  
Hans  Vi synes overhovedet ikke han er Utjekket at være populær 
Ulrik  …bare han er u… utjekket  
Moderator Ja   
Bo (puster hen over sin flaske, så den larmer)  
Hans Og så, ja Jesper han tror også bare han skal bestemme  
Ulrik  Ja, og så når læreren er der, så, så er Tim stadig ligesom han plejer  
Hans  Så, så han engle..  
Ulrik Men Jesper, så han er bare (retter sig op og folder hænderne foran 

sig) 
 

Hans  … bare et englebarn  
Moderator Nå   
Ulrik  ’jeg har ikke gjort noget’, men det har læreren så fundet ud af han..  
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gør, sammen med Tim 
Hans  Altså de tror ikke på  
Simon  (utydeligt)  
Hans Nogen gange så tror de ikke på os  
Ulrik  Altså Tim han går også bare og slår på nogen (slår ud efter Hans) 

for eksempel så går han hen lige til pigerne og siger ’årh, prøv lige 
at se her’ og så går han hen og slår på en (lader som om han slår 
Hans) 

Nogen slår for at være 
sej/populær 

Moderator Okay   
Ulrik  Og det gør ikke ret ondt, han er sådan en lille…  
Hans  Overhovedet ikke (ryster på hovedet)  
Ulrik  …svag dreng  
Moderator Hmmhm   
Bo Jeg tror ikke engang han er ret stærk  
Hans  Det er han ikke, Bo  
Ulrik Det er han ikke   
Bo Nej, fordi han siger jeg, jeg har da, Jesper han er måske stærk  
Hans  Ja   
Moderator (kigger på Bo) Synes du det er vigtigt at være populær?  
Bo  (ryster på hovedet) Næh   
Moderator Hvorfor ikke?  
Bo  Det ved jeg bare ikke (trækker på skuldrene) fordi det er dumt, så 

går man for meget op i, så koster det, så får man jo bank 
Miste venner pga. 
popularitet 

Ulrik  Men, det kan også koste venner  
Hans  Ja   
Moderator Men hvad er det, at være populær? Tror I? Popularitet kan være 

irriterende 
Ulrik  Der er mange der går og hænger på dem og  
Hans  Det må være irriterende  
Ulrik  Ja   
Hans ..der er nogen der går og hænger på en hele tiden  
Moderator Ja   
Ulrik  Ja, det er sådan, fordi der er nogen der synes det er godt, ’årh, gør 

lige sådan ved ham’ eller hende 
 

Moderator Hvad nu hvis man har mange venner, er man så populær? Populær på en god måde 
Hans Ja (kigger på Ulrik)  
Moderator Også selvom man ikke går og praler for eksempel  
Hans  Ja   
Ulrik  Så, så er man sådan en..  
Hans  Så man (trækker på skuldrene)  
Ulrik  ..god måde, man er populær på  
Hans  Ja   
Bo Ja, så er man populær blandt vennerne  
Moderator Så der findes også..  
Ulrik  Ja   
Moderator  ..nogen gode måder at være populær på  
Ulrik Ja   
Hans Ja    
Moderator Okay.. i forhold til tøjstil synes, synes I så det er fedt at kunne skille 

sig ud fra mængden, hvis nu man kommer i noget tøj som ingen 
andre har 

Okay at skille sig ud 

Hans Det.. (trækker på skuldrene)  
Moderator ..er det fedt eller er det utjekket  
Hans Det er fedt nok  
Moderator Ja.. det gør ikke noget at have sin egen stil  
Hans  (ryster på hovedet) Næh   
Ulrik  Nej   
Lars  Nej   
Moderator Nej   
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Ulrik Jeg synes lo.. (ryster på hovedet) lo, nej Bo og Anders de har 
meget den samme stil (kigger på Hans) 

 

Bo  Ja   
Hans Mmm…   
Moderator Ja   
Simon  Men så er der heller ikke andre på skolen der har den (kigger på 

Ulrik) 
 

Ulrik (kigger på Simon) Nej   
Lars  Det har min storesøster og jeg også, vi har også meget tit samme 

stil 
 

Bo  (kigger på Lars) Den der, den der trøje der er der ret mange der 
har tror jeg  

 

Lars  Mmm (kigger ned i bordet)  
Ulrik  Det, det er også  
Bo  (kigger på Lars) Bare rolig, du har ikke efterlignet nogen  
Ulrik  Det er også tit hvis, hvor jeg har en trøje på, og for eksempel hvis 

jeg er ved at blive kørt til fodbold eller til Aalborg…  
 

Moderator (nikker) ja  
Ulrik  …her den anden dag, der så jeg for eksempel en ’årh, han har den 

samme trøje’ øh på vej ud, en der gik.. 
 

Moderator Mmm…   
Ulrik  …det var jeg ligeglad med  
Hans  Ja   
Moderator Ja   
Bo  (kigger på Ulrik) Det ville også have været mærkeligt, hvis du 

havde sagt ’nu kværker jeg dig’ 
 

Moderator Men hvad nu, hvad nu hvis der er en, der i jeres klasse, der 
kommer ind en dag i noget tøj I ikke kan lide? 

 

Hans  (trækker på skuldrene) Jamen, så skal man bare være ligeglad Tie stille når man ikke har 
noget positivt at sige 

Ulrik  Så holder vi vores kæft  
Hans  Så holder vi så vores mening  
Simon  Men det gør Tim ikke Nogen driller 
Hans  Vores mening for os selv  
Ulrik  Nej, hvis Tim han ser nogen der har grimt tøj på, så siger han det 

bare 
 

Bo  Jeg siger bare.. (trækker armen op og bagud)  
Hans  For eksempel hvis nu at øh..  
Bo  ..fuck hvor er det noget grimt tøj mand (peger med fingeren mens 

han fører armen frem ad) 
 

Hans  Hvis nu, hvis nu at…   
Simon  Nej, det siger han ikke altid  
Hans …hvis nu Tim han går hen og siger..  
Simon  ’Undskyld, men jeg synes dit tøj det er grimt’  
Hans  ..synes du for eksempel at den og den har været dum i dag..  
Bo  (utydeligt)  
Simon  (utydeligt)  
Hans  ..så siger man for eksempel ja, så går han direkte hen og siger det 

til den person 
 

Moderator Ja   
Hans  Det har jeg prøvet før (kigger hurtigt på Ulrik)  
Moderator Ja   
Ulrik  (kigger på Hans) Ja, det, det sker tit   
Hans  Ja (nikker)  
Moderator Hvad gør det ved en, hvis der er en der kommer ind til en og siger 

man har grimt tøj på? 
 

Bo Jeg er sådan set ligeglad med om folk siger det.. Ligeglad med folks mening 
Hans  Det er ikke sjovt  
Bo  ..der er ingen andre der har det, hvorfor er det så grimt  
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Moderator Ja   
Bo  Det er irriterende Irriterende når nogen 

synes ens tøj er grimt 
Ulrik  Jeg synes også det er irriterende  
Moderator (kigger på Bo) Så du ville godt tør skille dig ud?  
Bo Øh, ja  
Ulrik  Jeg synes også Tim har en grim stil, men jeg går ikke hen og siger 

det til ham 
 

Hans  Nej, man holder sin mening for sig selv (kigger på Ulrik)  
Moderator Men er det, er det okay, at have en grim stil?  
Hans  Ja…  
Ulrik  Ja   
Hans  …hvis man bare har sin egen stil Vigtigt at have egen stil 
Bo (rækker hånden op) Jeg kan ikke…  
Moderator (kigger på Hans og nikker) Ja   
Bo  …så godt lide at…  
Ulrik  Når det ikke er en selv, så har jeg ikke noget imod det  
Hans  Hvis han synes det er okay (trækker på skuldrene) så må..  
Ulrik  Ja   
Hans  …så, så skal man da bare være ligeglad  
Moderator Ja   
Ulrik  Det må man acceptere Accept  
Moderator (kigger på Lars) Hvad siger du?  
Lars  Det er også, nej, nu kan jeg ikke huske det  
Bo  Jeg har noget, jeg har noget (sidder stadig med hånden oppe)  
Moderator (kigger på Bo) Ja  
Bo  Øh, der er også øhm, for eksempel Tim, det er fordi der er mange 

der er bange for ham, fordi bare han går hen til Jesper, så siger han 
bare ’han siger noget grimt til mig’ så får han Jesper til at hjælpe 
ham 

Kliker  

Hans  Ja   
Ulrik  Der var også en gang, ham der (peger på Hans med albuen) Ole, 

Runes ven 
 

Hans Øh, de var helt vildt oppe at skændes hele tiden  
Ulrik  Ja, de var engang rigtig meget uvenner  
Hans  Ja   
Ulrik  Det var jeg også, han gik sammen med Jesper og Tim og dem  
Bo  Ja, han går sammen med Jesper og Tim  
Ulrik   Det gør han ikke så meget mere  
Hans  Nej   
Ulrik  Så er han bare blevet mega god, fordi der er mange der går og 

siger til ham at, at han er meget bedre.. 
 

Hans  Mmm…   
Ulrik  …han er et meget bedre menneske Sødere uden klike 
Hans  Meget bedre når han ikke går med dem  
Ulrik  Ja   
Moderator Okay   
Hans  Så er han god  
Simon Han tror også han er så sej når han går med dem  
Moderator Hertil sidst  
Hans (kigger på Simon) Nej, han, han er  
Ulrik  Der er også nogen når at han stadig går med dem, og så føler han 

sig sej 
 

Hans  Ja (nikker)  
Ulrik  Der er også nogen gange hvis han er uvenner med dig  
Hans Ja, så, så går han ..  
Ulrik Så går han (markerer Hans’ skulder med sin højre hånd knyttet)  
Hans ..hen og skubber  
Ulrik  Eller også så, jeg var, jeg var hjemme ved ham her for nyligt  
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Moderator (kigger på Ulrik) Ulrik, må jeg lige afbryde dig her?  
Ulrik  Ja   
Moderator Jeg har lige.. fordi nu, vi skal holde fokus her, på det her  
Ulrik  Ja, så  
Moderator Jeg skal lige høre her til sidst, hvad tror I mode det er? Hvad tror I 

mode betyder? Hvad tror I det er? 
Mode er stil og tøj 

Bo (rækker hånden op)  
Moderator (nikker til Bo) Hvad siger du?  
Hans  Stil   
Bo  Det er stil og tøj  
Moderator Ja   
Bo  Og så er det nok også..  
Hans  Stil   
Bo  …sådan noget mærkevarer, det er der bare mange der går op i  ..og mærkevarer 
Hans  Ja    
Moderator Er der mange der går op i mærkevarer?  
Lars  Ja   
Hans  For eksempel D-XEL og Björn Borg  
Moderator Okay   
Lars  Og Diesel  
Moderator Ja   
Ulrik  Det, det kan godt være at jeg har en D-XEL trøje på nogen gange, 

men det er også sjældent eller en D&G trøje på 
 

Moderator Ja   
Ulrik  Men jeg kan ikke finde på at gå i Björn Borg eller D&G 

underbukser.. 
Mærkevarer for dyre, hvis 
man ikke kan vise dem 
frem 

Hans  Det kunne jeg godt finde på  
Ulrik  ..for jeg kan lige så godt gå i almindelige..  
Moderator (kigger på Hans) Det kunne du godt finde på?  
Hans  (nikker)  
Moderator Ja   
Ulrik  …fordi det, det kun til gymnastik at der er nogen der ser dem  
Moderator Ja   
Ulrik  Når man er ved at klæde om  
Moderator Ja   
Hans Det, det kunne jeg godt finde på  
Moderator Eller hvis man har hængerøvsbukser på  
Ulrik Ja   
Moderator (griner) .. hvad med dig (kigger på Kim) hvad tror du mode er?  
Kim  (utydeligt) sejt  
Moderator Mmm (nikker) ja… kan mode være andet end tøj?  
Lars  Ja   
Simon  Det tror jeg  
Hans Ja   
Bo  (rækker hånden op)  
Moderator Ja.. hvad for eksempel Hår kan være mode 
Bo  Hår   
Moderator Hår, ja (nikker)  
Hans  Ja   
Ulrik  Og udseende Udseende kan være mode 
Moderator Ja   
Ulrik  Det bruger jeg lidt på  
Moderator Ja (nikker)  
Bo (taler ned i sin sodavandsflaske) Hallooo (griner)  
Moderator Synes I mærkevarer sådan generelt..  
Ulrik  Man kan jo godt øh  
Moderator ..er sejt og have, altså går I op i, når I skal have noget tøj så skal 

det være mærkevarer 
Går ikke op i mærkevarer 
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Ulrik Nej   
Bo  Nej   
Simon  Nej   
Lars Nej    
Hans  Ikke hele tiden   
Moderator Nej   
Ulrik  Ikke hele tiden, nej, men  
Lars  Bare nogen gange hvor jeg, jeg  
Hans  Men for eksempel hvis der er noget billigt… Billige mærkevarer OK 
Ulrik  Ja, hvis der er sådan noget  
Hans  …rigtigt billigt jeg fik, den der trøje der jeg fik som, ham fra femte 

har, den var også, den var billig 
 

Moderator Ja   
Hans  Normalt burde den koste 200 eller sådan noget 200 kr. = dyrt 
Moderator Ja (nikker)  
Lars  Jeg har også haft en trøje, der var magen til Tims, så sagde han 

også bare ’hvorfor efterligner du mig’ og så (ryster på hovedet) så 
gik jeg bare videre 

 

Moderator Mmm, ja  
Bo  (rækker hånden op)  
Moderator (kigger på Bo) Ja   
Bo  man plejer også at se, Martin og Tim de har den samme trøje De populære generer ikke 

hinanden 
Moderator Mmm…   
Bo  Så bare fordi, jamen så gør de ikke noget ved hinanden  
Moderator Nej   
Hans  Men os andre..  
Bo  …fordi de er venner  
Hans  …så er det bare (løfter sin hånd hurtigt op over hovedet) pjyv  
Ulrik  Jeg, jeg er faktisk ligeglad, om jeg går i almindelige underbukser 

eller jeg går i Björn Borg, jeg vil ikke give 250 kroner for Björn, for 
en pakke Björn Borg eller D&G, så kan jeg lige så godt give.. 50 
kroner for nogen seje underbukser, hvor der for eksempel står fuck 
dig på eller et eller andet 

Spare penge på alm. 
underbukser 

Moderator Ja   
Hans  Ja   
Simon  (kigger på Ulrik) det har du allerede  
Ulrik  Eller et eller andet  
  COLLAGE 

Moderator Ved du hvad det var, eller ved I hvad det var, det var de sidste 
spørgsmål jeg havde til jer, her til aller, aller sidst der skal jeg bede 
jer om at lave en collage (rejser sig op) 

 

Bo  Hvad er det?  
Moderator Og en collage, det skal jeg fortælle jer, det er øh, hvor der kommer 

nogen magasiner (samler en bunke papir op) hen på bordet til jer, 
og så skal jeg bede jer om (lægger papir foran Kim) klippe alt det 
ud som I synes (lægger papir foran Lars) der er fedt og sejt, og så 
limer I på (lægger papir foran Hans) papiret her ( lægger papir 
foran Ulrik) nu får I lige først et stykke papir der (lægger papir 
foran Simon og derefter Bo) værsgo 

 

Bo (rækker fingeren op)  
Ulrik (kigger på Hans) Vi skal klippe noget ud vi synes er sejt  
Moderator Så er der en limstift til hver også (deler limstifter ud) til og lime det 

på I får klippet ud, sådan der og så er der sakse her (deler sakse 
ud) sådan der 

 

Bo (griner)  
Moderator (henter magasiner frem) og så klipper I bare alt det ud, I synes der 

er fedt eller sejt, eller noget, noget I bare godt… 
 

Bo  Må jeg få det øverste blad?  
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Moderator ..kan lide  
Ulrik  Witch, jeg vil have witch (griner)  
Hans (griner)  
Moderator Ved du hvad du kan selv komme og hente det om et øjeblik Tager pige-blade for sjov 
Simon  Hvad skal vi bruge det til?  
Moderator Og I må meget gerne dele bladene mellem  
Ulrik  Jeg vil have det her (samler et Sirene blad og griner)   
Moderator Jer, så der ikke er nogen af jer der bare sidder med det samme  
Bo (rejser sig og går over til bladene)  
Ulrik  Hans, jeg vil have det her (griner) jeg vil have det her  
Hans  (kigger på Sirene-bladet og griner)  
Bo  Simon, hvad for et vil du have?  
Moderator (sætter sig ned)  
Simon (rejser sig og går over til bladene)  
Bo (utydeligt, griner og rækker et blad til Simon)  
Simon (tager bladet og går tilbage til sin plads igen)  
Ulrik  (griner)  
Hans (griner)  
Ulrik (lægger Sirene-bladet over i bunken igen)  
Bo (samler et Street-Boys-bladet op) hey, er det ikke ham der, ham der  
Ulrik  Jeg vil have Goal (samler Goal-bladet op) Goal populært 
Lars Ej, det her det er bare tegneserier  
Bo  Ham der, der spiller fodbold (viser bladet til Ulrik)  
Ulrik  Jo   
Hans  Årh, ja vil også have Goal  
Ulrik Jeg vil have Goal (kigger på bladet) nej, det har jeg derhjemme  
Bo (går tilbage til sin plads og sætter sig ned)  
Simon (kigger på Ulrik) ja, hvad så  
Hans (lægger bladet væk og tager et Goal-blad) Goal, det har jeg ikke set  
Ulrik  Årh, Bo, han fik ’i lære som stjerne’- bogen  
Lars (samler Olivia-bladet op) Jeg vil se Olivia bladet  
Ulrik (griner)  
Hans  Uh, hvem er det? (peger ned i bladet)  
Bo (utydeligt)  
Ulrik (kigger på Hans’ blad og siger noget utydeligt)  
Bo Årh, Jurassic Park, mand  
Hans  Jurassic Park  
Bo  Hold da kæft, hey Simon (løfter bladet så Simon kan se)  
Simon (kigger på bladet) årh, hvad  
Bo (bladre i bladet) der, der er ham der øh Alexander  
Hans  (peger på Ulriks blad) ham der er han sej  
Ulrik  Nej, det er ikke ham jeg vil have (utydeligt)  
Hans Barcelona, Manchester United, Real Madrid (bladrer) uh, hvem er 

det? Det er.. 
 

Ulrik Salmo, det Kalou  
Bo Det er noget inden..  
Ulrik (utydeligt)  
Hans Ham kan man jo ligesom ikke klippe ud, vel  
Ulrik  Det er for stort  
Hans  Han er for stor  
Moderator Og I skal bare klippe alt det I vil  
Ulrik (kigger på Hans) årh, prøv lige at gå en tilbage, jeg skal lige se 

(bladrer i Hans’ blad og siger noget utydeligt) 
 

Moderator Og hvor I vil  
Hans Der er jo så meget  
Moderator Mmm, ja  
Lars  Der er så meget at vælge imellem at man næsten ikke kan 

bestemme sig 
Meget at vælge imellem 

Hans Prøv at se.. Ulrik..  
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Ulrik (kigger på Hans’ blad) ja, det er når de scorer, de gør sådan, det 
gør jeg også nogen gange, slår en vejmølle eller et eller andet 

 

Hans  Fedt   
Bo  Hey, hvem er det nu det er (peger ned i bladet)   
Hans  Nu er jeg så ikke kendt ude på banen, Ulrik, vel  
Ulrik (kigger på Bos blad) Det er Ajiba Drogba, det der  
Hans Ulrik, nu er jeg jo heller ikke så kendt ude på banen vel, jeg er mest 

kendt i målet 
 

Ulrik Går du til det?  
Hans  Næh   
Ulrik  Næh   
Hans  Det ved du også godt  
Bo Hey, her er der sådan nogle legetøjsfjer (griner)  
Hans  Bo, helt ærlig  
Lars  (løfter sit udklip op) Så, så skal alt det sorte lige klippes af  
Bo Her, her er Scooby Doo  
Lars  Det er for klamt  
Bo (griner og siger noget utydeligt)  
Simon (utydeligt)  
Hans (utydeligt)  
Simon (prikker til Bo)  
Lars Der, sådan  
Simon Den der, så jeg den dag jeg var (utydeligt)  
Hans  (synger) du du du   
Ulrik Årh (vifter med hånden for at få proppen til limstiften af)   
Hans  Hvad sker der lige der  
Ulrik  hvor klamt.. jeg tager (tager Simons limstift) jeg låner lige den her  
Bo (utydeligt)  
Hans Bo (utydeligt)  
Bo  Hvem er det  
Ulrik (kigger over på Bos blad) må jeg lige se den  
Bo  Det er FC Barcelona  
Simon  Ej, den skal du ikke have  
Hans Huh, der var du heldig Ulrik  
Bo  Vil du ikke have den, Ulrik  
Hans  Årh, det er Manchester United  
Ulrik (kigger på Bo) hvad  
Hans  Ulrik, det er United  
Bo  Årh, jeg gider ikke transformers energy  
Ulrik  (kigger på Hans) Prøv at se hvad jeg er ved at klippe ud  
Hans  Åh, den der, den er svær  
Lars (løfter sin limstift op) der er ikke noget i  
Moderator Er der ikke noget i den?  
Lars  Næh (sætter den væk og tager en anden)  
Moderator Så kan du lige låne den de, ja  
Bo  Tag da, her en plakat  
Lars Nå, det der, det der det var jo hans (peger på den tomme limstift)  
Hans Er det ikke Ronaldo, Ulrik  
Ulrik  hvad  
Moderator (kigger på Lars) Ellers så må I lige deles om den sidste der, hvis der 

ikke lige er mere i den her 
 

Ulrik  Nej   
Bo Alle de der kodenavne (utydeligt)  
Ulrik  Det er Rodriano  
Moderator (åbner limstiften) der er der godt nok ikke (griner)  
Bo (utydeligt)  
Hans Ulrik, rolig nu  
Ulrik Seriøst   
Hans  Seriøst, lad være  
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Moderator (kigger på Kim og Lars) så må I lige deles om den limstift  
Ulrik (utydeligt)  
Hans  Der er jo næsten ikke noget heri  
Ulrik  (råber) arghh (limstiften hænge fast på hans arm, tager den væk 

og sætter låget på) Nej, Hans, det er fordi (kigger på Hans) du ikke 
interesserer dig for fodbold 

 

Moderator I må meget gerne dele bladene med hinanden, meget gerne  
Ulrik  Pimpong (red. Fodboldspiller)  
Lars Årh, den her side den er bare megasej  
Kim Øh hvor, hvor blev limstiften af (tager limstiften foran Lars)  
Hans  (peger ned i bladet) Det der, det har jeg på mobil  
Lars  Den der, den skal i hvert fald ikke klippes ud (peger ned i bladet)  
Ulrik (kigger ned i Hans’ blad) Er det ikke sådan lidt kedeligt  
Kim Hvad for en (læner sig ind mod Lars)  
Lars  Den der (peger ned i bladet)  
Ulrik  Av Hans, pas lige på med den der saks der  
Hans  (griner)  
Ulrik (peger ned i Hans’ blad) årh, det der, det har jeg også derhjemme  
Lars  Nu skal hun halshugges  
Hans  Uhh (skynder sig at bladre væk fra siden) videre  
Moderator (kigger på Lars) det blev hun også  
Hans  Jeg skal have noget, med AAB.. som der fylder hele siden  
Bo (utydeligt)  
Lars Min storesøster, hun klipper også plakater, hun klipper også noget 

ud fra de her øh.. 
Søster klipper plakater 

Hans  Årh, der var noget  
Lars  ..blade, og så øhm..  
Bo Oj, en dinosaurus (utydeligt)  
Lars  ..tager hun bare og hænger dem op med sådan noget tape  
Moderator Ja, på værelset?  
Lars  mmm  
Bo  Hey (løfter en plakat op) hey, jeg har noget til dig, Ulrik  
Simon Ulrik (viser sit blad til Ulrik og peger i det) her er noget til dig  
Bo  FCK, Barcelona  
Ulrik Luk, Simon (kigger på Bos plakat) uhh (rækker ud efter den)  
Bo  værsgo  
Hans  Hvad var det, Ulrik  
Lars Ups, jeg kom til at halshugge hende, så er hun ikke noget ved  
Hans  Hende?  
Ulrik  Må man ikke tage den her med hjem (kigger på Moderator)  
Moderator (kigger på Ulrik) jo, det må du gerne  
Ulrik Jubii.. den skal hænge på min væg  
Hans  selvfølgelig  
Bo Årh ja, Simon (løfter sit blad så Simon kan se) den der den har jeg 

set 
 

Hans  Ej, jeg er godt nok dårlig til at klippe Dårlig til at klippe 
Lars  Hvor er der noget (utydeligt)  
Bo  Det skal du ikke tage dig af, jeg (utydeligt)  
Ulrik (utydeligt)  
Simon (utydeligt)  
Lars  Nå, her var noget  
Simon  Nu røg saksen (utydeligt)  
Lars  Så lad mig prøve om jeg kan lade være med at halshugge  
Ulrik (kigger på hans) hvad for en side er du kommet på  
Hans  AAB  
Bo  Jeg går snart amok på det blad her  
Ulrik Hvorfor   
Moderator (kigger på Kim) hvad kunne du ellers tænke dig  
Kim  Øhh, det ved jeg ikke helt  
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Bo  Lån mig lige saksen (tager Simons saks)  
Kim (lægger en anden saks over til Bo) det er din den der  
Bo  Nej, det er ikke  
Kim  Det var den du fik  
Moderator Det kan være, du må også gerne gå ned og tage nogen af de blade 

dernede (peger ned mod Simon og Bo) det kan være I lige kan, kan 
deles om bladene der (utydeligt) 

 

Hans  Puh ha, nu har jeg en fra AAB  
Lars (kigger på Kim) hvor gjorde du af limstiften (tager limstiften foran 

Kim) 
 

Hans  Nu kommer der noget med SAS-ligaen, Ulrik  
Ulrik  Det skal jeg ..  
Moderator I må meget gerne lige sende nogen af de blade som I sidder med 

nu herop, når I er færdige 
 

Hans Ja   
Moderator Så dem her oppe også, også kan få lov til at klippe ni dem  
Ulrik (kigger på Hans) I love ya (griner)  
Hans  Ej   
Ulrik  Den skal jeg lige klippe ud, den kan godt nok ikke være der på  
Bo (utydeligt)  
Kim Jeg kan ikke helt finde et  
Moderator Nej, men så må vi se om de ikke snart er færdige  
Lars  Jeg bliver først færdig i frikvarteret med det her oppe, tror du ikke 

også det, Kim? 
 

Kim  Jo   
Lars  Jo det er rigtig nok  
Hans  Kom nu  
Lars  Kommer der ikke snart noget spændende?  
Kim Spændende   
Bo Vil du have mit?  
Simon Ja, ja  
Ulrik Lars, hvis du vil se noget spændende så  
Moderator Kan vi ikke, kan vi ikke lige sende bladene herop også?  
Hans  Jo   
Moderator Så dem heroppe også kan få lov at kigge øh i dem  
Hans (rækker sit blad til Moderator)  
Moderator (tager bladet og giver det til Kim) se, tak, så var der..  
Ulrik  Hans (holder sit udklip op så Hans kan se)  
Moderator ..et der  
Hans (kigger på Ulriks udklip)  
Ulrik (griner)  
Lars (kigger på Ulrik) Må jeg se?  
Ulrik (Vender udklippet så Lars kan se)  
Hans  (kigger på Ulrik) tror du selv det kan være der  
Ulrik (holder sit papir så Moderator kan se) nu er jeg færdig  
Simon  Ja (griner)  
Ulrik Nu er jeg færdig  
Moderator Hvis du er færdig, så vil jeg gerne lige have at du skriver navn og 

så din alder igen bagpå 
 

Bo Må jeg se den?  
Ulrik (holder den ud så Bo kan se)  
Simon (griner)  
Hans Det bliver lidt svært  
Ulrik Okay, jeg skal lige  
Moderator Det er bare bag på siden, så er det fint  
Ulrik (utydeligt) Morten Nordstrand er mega dårlig  
Lars  Her, dem her, dem skal jeg have mange af  
Moderator (kigger på Lars) Okay, så må du hellere klippe en masse  
Hans (kigger på Lars) hvad skal du have mange af? Heste?  



Transskription af 1. fokusgruppe på Tylstrup Skole vedrørende Ugly Duck, præsenteret overfor 8-10 årige 
drenge  

 28 

Lars  Ja jeg elsker heste Lars elsker heste 
Hans Jeg hader heste  
Ulrik  Hans   
Lars  Ja, altså det er kun de pæne  
Ulrik  Hans, ja er du det (stikker hovedet helt ned til bladet)   
Bo Må jeg se?  
Ulrik (peger ned i bladet) Jeg hader dem der  
Lars Den der (peger ned i bladet) den skal jeg ind og have fat i… det er 

derfor jeg bliver nødt til at klippe den her ud også 
 

Ulrik  Uh, Marcus Allbeck  
Moderator Det gør ikke noget, du klipper alt det du kan  
Simon  Hvad fandt jeg, se lige her  
Hans Den der, den er også pæn  
Ulrik  Det er Nephew  
Bo  Hey, der er ham der Alexander  
Hans  Må, jeg lige se, var det Nephew  
Bo (peger ned i Simons blad) Nej det her det var Red Hot Chili Peppers  
Hans  Simon, Simon  
Simon (løfter bladet op) det er Nephew  
Hans Uhh   
Ulrik  De er også meget fede  
Lars  Så kan jeg komme ind til den hest  
Hans  Altså jeg hader heste, Lars Hans hader heste 
Lars  Årh, heste de er da søde  
Hans  Nej   
Bo  Ja, fuck mand… den er grim  
Lars  Det er mine yndlingsdyr  
Ulrik Mit yndlingsdyr det er Hans Ulrik laver sjov med Hans 
Simon (siger noget utydeligt til Bo)  
Hans (griner)  
Bo (tager en slikkepind) Årh, hvor er pinden?  
Simon (griner) den er væk  
Hans  Er der ikke nogen andre?  
Ulrik  Han er en rigtig abekat, han er  
Bo  Uhm jeg fik et bolche  
Ulrik Ja, rolig nu  
Hans  Er der ikke nogen computere eller noget heri?  
Moderator Vil du ikke gerne have en slikkepind mere? (kigger på Kim)  
Kim  Øhm ja tak  
Moderator Ja (rejser sig og henter skålen med slikkepinde)  
Bo (sidder med en limstift) Årh, der er lim i den her  
Hans  Prøv lige at, den her, Ulrik, prøv lige at se den der, Ulrik  
Bo  Hey, hvordan får man limstiften ud  
Ulrik (sidder med skålen med slikkepinde) mm, de er gode  
Hans Ulrik, prøv lige at se den der  
Ulrik (rækker skålen til Moderator)  
Simon (kigger på Bo) fordi det er den forkerte vej  
Bo Det ved jeg ikke  
Hans Prøv at se den der  
Ulrik Skal du have den?  
Hans  Nej   
Moderator (sætter skålen mellem Lars og Kim)  
Hans  Det kan være der er nogen der er federe  
Bo (synger noget utydeligt)  
Ulrik  Det er typisk, at jeg klipper ham her ud  
Lars  Jeg er nok den eneste der klipper heste ud heroppe  
Bo (arbejder med limstiften) den her den virker ikke  
Hans (nikker) det tror jeg også  
Bo  Man kan ikke få den ud ad  
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Moderator Så skal I snart til at begynde at lime det… ned som I har klippet ud  
Lars  Jeg limer ned, lige så snart jeg har sat, lige så snart jeg har klippet  
Moderator Det er fint, ja.. hvad med dig, Kim, der er ikke noget du sådan 

synes er fedt eller sejt eller noget? 
 

Kim (utydeligt)  
Hans Den kan dreje skærmen  
Ulrik  (kigger på Hans) Skal du have den?  
Hans  Mhmm (nikker)  
Lars  Får vi så det her med hjem, eller hvad?  
Moderator Nej det, den skal jeg have  
Hans  Ja..   
Moderator Det er til mig du laver den (griner)  
Hans  …hvad skal I egentlig bruge den til.. hvad skal I bruge den til Spørger til formålet 
Moderator Det er for og prøve at få et indblik i, hvad sådan, sådan nogle 

drenge som jer, I godt kan lide 
 

Hans  Var, hvorfor, hvorfor var det kun drenge der kunne komme med?  
Moderator Jamen, det er det såmænd heller ikke..  
Ulrik Fordi vi er for smukke  
Moderator …vi skal også snakke med nogen piger lidt senere  
Hans   Min storesøster, gad vide om min storesøster hun skulle  
Moderator (rejser sig) Skal jeg lige prøve, jeg tror lige der er et mere vi kan 

tage til dig (henter et StreetBoys-blad og giver det til Kim) sådan, 
her var et til (sætter sig ned) 

 

Bo (utydeligt) Mine hænder er fuldkommen limet til  
Hans  (trækker på skuldrene) Bare hvad vi laver (kigger på Moderator)  
Bo  Mine hænder  
Lars (lægger sit blad væk) Er der ikke lige et, hvor der, Hans ved du 

hvad for et der er de der fodboldspillere i 
 

Bo (rejser sig op med sit blad) Hvem vil have den her?  
Hans  Goal  
Bo  Hvem vil have den her (lægger bladet ned I bunken af blade)  
Lars  Goal  
Hans  Hvem er det?  
Lars  Dem der (peger på sin collage)  
Hans  Ja   
Lars  Det ved jeg ikke, jeg har bare klippet dem ud  
Kim (utydeligt)  
Hans  Det er sådan set også meningen, Lars  
Lars  Hvad   
Hans  Det er det der er meningen  
Lars  (samler et blad op) Nå, lad mig se hvad der er her i  
Hans  Ting   
Simon Ulrik  
Ulrik (kigger på Simons blad) Det er den samme som den jeg har  
Hans  Vil du ikke have? (vender sig om mod Simon)  
Simon Nej, jeg skal lige finde (utydeligt)  
Hans  Hvad   
Simon  Jo   
Ulrik Min den skal fylde det hele  
Moderator (samler et blad op) Hvad med sådan noget som det her, er det 

noget for dig? (kigger på Bo) 
 

Bo  Nå (tager bladet og kigger)  
Hans  Nej, Bo der er intet i  
Ulrik  (kigger på Simon) Husk du må ikke klippe der i  
Lars  (tager Pc-planet) Er der ikke Barcelona-spillere i nogen af dem?  
Ulrik  Du må ikke klippe i guldholdet  
Hans  (kigger på Lars) Det der, det er… det der det er computere det, det 

er kun i Goal så 
 

Lars  Hvor er Goal?  
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Hans  Find et blad med dem  
Moderator Hvor langt er I nået rundt omkring?  
Lars Øh Ulrik har du sådan et? Ulrik overhører Lars 
Hans Goal-blad  
Ulrik Bare tag det der  
Lars  Må jeg så bede om det?  
Bo  Hvad, Simon, har du stadig det der FCK et?  
Lars  Hvad   
Bo  Nej, det der, det der, nå det har Kim, der er Barcelona-spillere i  
Lars Må jeg bede om det blad, hvad?  
Ulrik Så tag det  
Lars (tager Goal-bladet)  
Kim (løfter sit blad) Du kan få det her  
Lars  Nej, nej, så tager, så tager jeg bare det her  
Bo (tager imod Kims blad) er der mere du skal bruge af det? (kigger på 

Kim) 
 

Kim  Nej, det tror jeg ikke  
Hans (Utydeligt)  
Lars (utydeligt)  
Bo (går tilbage til sin plads og sætter sig ned)  
Lars  Det her, det er for stort  
Hans  Årh, Anders And blad (rækker ud efter Anders And-bladet)  
Lars  Nyheder..s oplæser  
Hans (Vifter med sin højre hånd ud for sin tinding)  
Moderator Og når I så er færdige, så må I igen gerne skrive navn og alder 

bagpå 
 

Hans  Ja   
Simon  Ulrik, hvem skal jeg tage (løfter sit udklip op) ham her..  
Lars  Skal det være fyldt helt op  
Simon ..eller ham her (vender udklippet om)  
Moderator Nej, overhovedet ikke  
Ulrik (peger på den side, som Simon viste ham først)  
Moderator I bestemmer selv, hvornår I er færdige  
Ulrik  Ellers så kan du (giver Simon et udklip fra bordet)  
Lars (fløjter)  
Ulrik Tage ham på den næste side… (utydeligt)  
Hans (utydeligt)  
Lars Hvornår siger I, I skal have nogen piger?  
Ulrik Der, vil du have ham  
Simon  Ja, jeg skal  
Moderator Det skal vi… vi skal lige have en drengegruppe mere herefter jer 

og…  
 

Hans  Hvem er det?  
Moderator ..så tror jeg vi skal have nogen piger, efter den  
Hans  Hvem er det?  
Lars Er det, er det nogen fra anden klasse piger  
Moderator Nej   
Bo (utydeligt)  
Moderator Det er fra fjerde og femte  
Lars (nikker) godt  
Moderator Eller femte, hvis bare egentlig, tror jeg.. fjerde og femte, der 

omkring… (kigger på Kim) er du færdig? 
 

Kim  Øh ja, det tror jeg  
Moderator Okay, vil du så skrive navn og hvor gammel du er bagpå  
Hans  Ej, han er sej (viser sit udklip til Ulrik)  
Kim (utydeligt)  
Moderator Du kan låne min kuglepen (løfter sin kuglepen op), men du må også 

gerne tage en tusch  
 

Kim (tager Moderators kuglepen)  



Transskription af 1. fokusgruppe på Tylstrup Skole vedrørende Ugly Duck, præsenteret overfor 8-10 årige 
drenge  

 31 

Bo (utydelig)  
Ulrik  Der er ikke flere AAB  
Hans Der er kun ham der  
Ulrik  Der er kun en fra AAB men der er fire fra FCK  
Hans Der er kun Frederik Nissen  
Lars  Ja, vi ved godt vi roder  
Moderator Det gør ikke spor  
Ulrik  FCK er det bedste hold  
Hans  Det er bare i orden  
Moderator Vi skal nok rydde op efter jer  
Lars  Det er bare i orden  
Moderator (griner)  
Ulrik  Held og lykke  
Bo  Hey se ’Barcelona kan også tabe’  
Hans  Ja, det kan de  
Moderator Hvad så Bo, er du færdig dernede?  
Ulrik (kigger på Bos blad) det må være en skrivefejl  
Moderator Bo…  
Lars Jeg skal finde nogen små billeder  
Moderator .. er du færdig?  
Bo  Nej, nej jeg mangler, jeg har kun fået limet en ting på  
Moderator Ja, men du skal til at skynde dig, for vi er ved at være færdige nu  
Bo  Okay   
Hans  Jeg er finish  
Moderator (kigger på Kim) så tager jeg den her, ikke også   
Kim  (nikker)  
Moderator (tager Kims collage) Den er fin, tak skal du have, Kim  
Hans Onkel Joakim  
Ulrik (peger på Lars’ blad) Hallo, må jeg ikke lige låne det der hurtigt, der 

er noget jeg lige skal have 
 

Moderator (kigger på Kim) så må du, så må du godt gå ned i klassen, du må 
gerne tage et par slikkepinde med, hvis du gerne vil det 

 

Lars  Nu må du gerne  
Simon Bo, det der er min saks (tager fat i Bos hånd, hvor saksen er)  
Lars Så, skal (kigger på moderator) har du noget at skrive med  
Moderator (peger på tusserne) en tusch.. eller en kuglepen (viser sin kuglepen 

frem) 
 

Lars  Ja tak (rækker ud efter kuglepennen) jeg kan nemlig bedst lide at 
skrive med kuglepen 

 

Moderator Tak for i dag, ikke også Kim, tusind tak for hjælpen  
Kim (Forlader lokalet)  
Hans  Skal vi stadigvæk skrive alder… hvad?  
Moderator Ja, navn og alder  
Ulrik Jeg mangler bare lige en ting  
Hans Onkel Joakim han er sej Onkel Joakim er sej 
Lars Sådan der  
Hans  Ikke også, Simon  
Simon  Hvad?  
Hans  Onkel Joakim han er sej  
Moderator Det var fint  
Lars (rækker sin collage til moderator)  
Moderator Tak skal du have, Kim  
Lars  Jeg hedder ikke, Kim  
Moderator Eller, undskyld Lars.. tak for hjælpen i dag, ikke også  
Lars  Farvel (begynder at gå ud af lokalet)  
Moderator farvel  
Bo (Utydeligt)  
Hans (rejser sig og går op til Moderator med sin collage)  
Moderator Er du også færdig  
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Ulrik (kigger på Simon) hallo, hvilken side var det du fandt ham der, der 
løber der, du ved Niklas Jensen 

 

Moderator Du skal lige have skrevet navn her  
Hans  Det har jeg også (peger på collagen)  
Simon  Jamen, han er på siden før  
Moderator Jo, kan jeg få dig til lige at skrive bagpå  
Hans Hmm, hvorfor er det ikke lige så godt foran  
Ulrik  Nå der.. nej Hans, han har klippet i ham  
Hans (kigger på Ulriks blad og griner)  
Ulrik Så gider jeg ikke have ham  
Moderator Så Bo, nu skal vi lige, lige have de sidste sedler op  
Bo  Mmm, okay, du får den nu  
Moderator Så, så må vi nøjes med det  
Bo  Skulle vi skrive navn bagpå?  
Moderator Ja, navn og alder bagpå ja  
Ulrik (kigger på Hans) Hvis du ikke havde gjort det så  
Hans (bliver færdig med at skrive bagpå)  
Moderator Tak skal du have (tager Hans’ collage og lægger den over til de 

andre) 
 

Ulrik  Hans   
Moderator Ulrik, du skal også til at være færdig  
Bo Navn og alder, omme bagpå?  
Moderator (nikker) ja tak  
Hans Jeg kan klippe helt op til hovedet, Ulrik.. (klipper i billedet i bladet) 

sådan 
 

Bo (aflevere sin collage til Moderator)  
Moderator Tak skal du have  
Bo  Må jeg godt tage en slikkepind  
Moderator (nikker) Ja, det må du meget gerne  
Hans  Ulrik… han har striber i sig  
Bo Jeg smutter, hej hej  
Moderator Ja, tak for i dag og tak for hjælpen ikke også, Bo  
Bo  Ja, hej hej  
Moderator Hej   
Hans  (kigger på moderator) Hvorfor var det vi skulle, skulle I bare se 

hvad vi lavede? 
 

Ulrik  De skulle bare se hvor smukke vi er  
Moderator (griner) Det var nemlig det, der var hele pointen  
Ulrik (aflevere sin collage til Moderator) I skulle se om der var noget I 

kunne bruge til jeres modeshow 
Bruges i modeshow 

Hans Farvel   
Simon  Farvel  
Moderator (griner og kigger på Ulrik) Ja   
Simon  Ulrik, ved du hvad jeg så de gør i  
Moderator Er du også færdig, Simon?  
Simon Ja   
Moderator Tak skal I have drenge  
Simon Farvel   
Moderator Tak for i dag, have det godt ikke også  
Ulrik  Hej, hej  
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Bilag 13 
Ytrer Udsagn Kode 

Moderator Omkring nogle en annonce og så omkring noget forbrug, og så skal 
jeg lige bede jer om at lave nogle forskellige andre ting… 

 

Eva (nikker)  
Moderator …og det er noget der tager cirka en times tid, og det er stille og 

roligt, og I skal bare snakke, ikke noget med at række hånden, I 
snakker bare, når jeg spørger jer om nogle forskellige spørgsmål, er 
I frisk på det? 

 

Eva og Maria Ja   
Moderator Men før vi lige øhh, I recorder bare, I skal ikke noget med at 

klappe? (ryster på hovedet), godt, så skal I se her, I kan deles om 
den her, jeg vil lige vise jer den her annonce først, og det første 
spørgsmål som jeg vil stille jer, det er om øhh har I set den annonce 
før? 

 

Maria Nej   
Eva, Jan og Jimmy  (ryster på hovedet)  
Moderator Det har I ikke?  
Maria Nej  Ingen kendskab til 

annoncen 
Moderator Hvad ser I på annoncen?  
Eva Vi ser om, jeg kan se nogle børn, der griner, og jeg kan ikke lige se, 

om der sidder et barn dernede  
Afkoder bottom up  

Moderator Ja   
Eva (utydeligt)  
Moderator Ja   
Maria Jeg kan se en and   Afkoder på 

illustrationerne 
Moderator En and, ja  
Eva Og så står der Ugly Duck Ser overskriften 
Moderator Og så står der Ugly Duck?  
Eva (utydeligt)  
Jan (utydeligt) Afkoder den engelske 

betydning i 
overskriften 

Moderator En grim and? (nikker), ja  
Jimmy Og så står der rock  Læser overskriften 
Moderator Og så står der rock, ja  
Jan Og så en and, der kører i bil Ser anden, der kører i 

bil 
Moderator Og så en and, der kører i bil, ja  
Jan Og en and, der rækker tunge, (griner) Ser anden med 

tungen 
Moderator Ja (nikker) ja  
Eva Piger der leger Returnerer til 

billederne 
Moderator Piger der leger, ja  
Jimmy Og en underlig and Synes anden med 

vingerne er underlig 
(kan ikke afkode den 
symbolske betydning 
på dette tegn) 

Moderator Og en underlig and?  
Jimmy  (peger på annoncen) En andemund med vinger  
Moderator Ja er det den der med det røde, der er lidt underlig? Hvorfor er den 

underlig 
 

Jimmy Fordi den ser mærkelig ud  
Moderator Fordi den ser mærkelig ud, ja  
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Maria Den har sådan lidt forskellige, lidt fodbolde, nogle vinger og sådan 
lidt forskelligt  

Anden er underlig 
pga. fodbolden og 
vingerne 

Moderator Ja ja  
Jan (utydeligt) i øjnene  
Moderator Ja (nikker), hvad føler I så, når I ser den her annonce her?  
Maria For nogle der ser det lidt sejt ud, og så… Afkoder det seje i 

annoncen 
Moderator Ser det sejt ud?  
Maria …og for nogle der er det sådan lidt (vipper hånden)  
Moderator Ja   
Eva Lidt for meget ud  
Moderator Ja   
(utydelig) Og lidt overdrevet Synes annoncen er 

overdrevet 
Moderator Ja, det der sej hvor ser I så det henne?  
Maria Altså det er mere børnene og deres tøj Ser det seje i børnene 

på billederne og det 
tøj, de har på 

Moderator Det er børnenes tøj  
Maria Ja og der hvor der står rock Afkoder det seje dér 

hvor der står rock 
(deduktion ift. billeder 
og overskrift) 

Eva Mmm…  
Moderator Ja   
Eva Og at de hygger sig, og at de nærmest er kommet med på moden, 

sådan rock og sådan noget 
Børnene på billederne 
er seje fordi de er 
med på moden ift. 
rock 

Moderator Ja, I snakkede lidt om at det der Ugly Duck det betyder grim and?  
Eva Ja   
Moderator Det ved I fordi I har lært engelsk eller hvordan?  
Eva, jan og Jimmy Ja   
Moderator Så I ved at når der står Ugly Duck, så betyder det grim and?  
Eva Ja   
Moderator Hvad tror I så at, øhh, overskriften Ugly Duck Rock det betyder? 

Den der er heroppe (peger på annoncen) 
 

Eva At den grimme and rocker Overskriften betyder 
den grimme and 
rocker 

Moderator At den grimme and rocker, ja, kunne man tænkes at der var andre 
ting? Hvad med dig? (peger på Jan) 

 

Jan Nej (ryster på hovedet) øhh, nej  
Moderator Nej Ugly Duck rock  
Jan (utydeligt)  
Moderator Hvad siger du?  
Jan (utydeligt)  
Moderator Ja, grim and rocker  
Jimmy Eller grim and rykker Overskriften kan også 

betyde at den grimme 
and rykker (er sej) 

Moderator Rykker?  
Jimmy Ja   
Moderator Ja   
Jimmy  (utydeligt) (Moderator afbryder)  
Moderator Hvis noget det rykker, hvad øhh, hvad så?  
Jimmy Han er sej og øhh  
Moderator Sej, ja (nikker) ja, synes I der er nogle svære ord i annoncen?  
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Eva (ryster på hovedet) ikke rigtig  
Maria Det synes jeg ikke, nej  
Moderator Ikke rigtig, nej  
Eva Nej  Ingen svære ord i 

annoncen 
Maria Vi er så nok også vant til at læse dem måske lige her Ingen svære ord 

skyldes at ordene er 
velkendte 

Eva Wheels on fire, betyder det ikke dæk øhh eller sådan i ild? Kan læse og forstå 
Wheels on fire 

Moderator Ja, men kan den være sådan lidt svær?  
Eva Ja, først når man ser den, at det står sådan over det hele  
Maria og Jimmy Ja   
Moderator Ja ja, okay  
Eva Men ser man godt på den, så kan man godt se det Kan læse og forstå 

Wheels on fire, men 
illustrationen i samspil 
med teksten gør af 
afkodningen forløber 
uden besvær 

Moderator Ja ja, er der ellers noget derpå, de falder jer sådan I øhhh der er 
noget, er der noget, hvor det fanger jeres opmærksomhed? 

 

Jimmy Den and der, der drikker (peger på annoncen) Ser anden, der drikker 
Moderator Ja ja  
Jan En andemund, der rækker tunge, med en fodbold i munden  
Moderator Ja ja (nikker)  
Jan (utydeligt)  
Moderator Ja ja  
Eva Så står der også en hjemmeside  
Moderator En hjemmeside, ja  
Eva Og PC-spil Ser teksten med 

hjemmesiden med 
PC-spil 

Moderator Ja, er det noget I sådan kunne finde på at snakke med jeres venner 
om, hvis I har set den her annonce? 

 

Maria og Eva Ja  Kunne godt finde på 
at snakke med 
vennerne om 
annoncen 

Eva Jeg tror måske godt, jeg vil gå ind på den der hjemmeside, for at se 
hvad det er 

Kunne godt opsøge 
hjemmesiden 

Moderator Ja, det tror du gerne, du vil? Ja ja (nikker), okay vil du så gå derind 
og netop øhh se hvad der er derinde og øhh… 

 

Eva Ja   
Moderator …og download et PC-spil eventuelt?  
Eva Det kommer også sådan lidt an på, hvad det er for en side Hvorvidt PC-spillet 

downloades kommer 
an på om 
hjemmesiden 
appellerer til brugeren 

Moderator Ja ja (nikker), så I vil simpelthen snakke om, hvis der er nogle fede 
ting eller hvad der er inde på hjemmesiden med jeres venner, når I 
har set den her annonce? Kender I overhovedet til det her Ugly 
Duck mærke?  

 

Alle  Nej   
Maria (utydeligt)  
Moderator Ja   
Jimmy Jeg har aldrig hørt om det  
Moderator Du har aldrig hørt om det? Ingen kender Ugly 

Duck mærket 
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Maria Det første jeg sådan fik tanke om, det var sådan du ved ligesom den 
grimme ælling der er inde og ved at blive drillet 

Afkoder Ugly Duck til 
H.C. Andersen Den 
grimme ælling 

Moderator Ja ja (nikker) og det er fordi med Ugly Duck så mener du (utydeligt)  
Maria  (utydeligt), så står der så også om, så er der nogen børn, der griner, 

og så ligner det at der er en der ligger dernede 
 

Moderator Ja okay, hvad tror I annoncen den forsøger at fortælle?  
Maria At det, øhh, er lidt mere sådan at også sådan lidt mere i frihed at 

den ene halvdel og så… 
 

Moderator Ja   
Maria …noget med sommerbilleder og venner Annoncen er opdelt i 

frihed 
(sommerbillederne) 

Moderator Ja   
Maria Hvordan man har det, når man er sammen med sine venner Afkoder det sjove i 

billederne (venner) 
Moderator Ja   
Jimmy At man skal købe det tøj Budskabet er at 

målgruppen skal købe 
tøjet 

Moderator At man skal købe det tøj, ja (nikker)  
Maria Og venskab i hvert fald også Det er også et 

budskab om venskab 
Moderator Og venskab?  
Eva Og at de anbefaler én til at komme ind det spil og så downloade det Budskabet er også at 

man skal besøge 
hjemmesiden 

Moderator Ja ja ja (nikker) men I tror annoncen forsøger at få jer til at købe 
det tøj? 

 

Jan Og reklamere for en hjemmeside Annoncen vil 
reklamere for 
hjemmesiden 

Moderator Og reklamere for en hjemmeside også? Er det noget I sådan kunne 
finde på at købe? 

 

Maria Ja ja  
Jimmy Mmm, nej Én dreng kunne ikke 

finde på at købe tøjet 
Moderator Nej   
Maria Det kunne være hvis man kunne jo, altså, jo hvis det er det er noget 

man kunne blive vant til eller 
Én pige kunne finde 
på at købe tøjet, hvis 
mærket blev kendt 

Moderator Ja   
Maria Man også synes det der er fedt Én pige kunne finde 

på at købe tøjet, hvis 
mærket blev kendt og 
på den måde blive 
fedt 

Moderator Ja   
Maria Og man har været inde på hjemmesiden og se PC-spil Hjemmesiden spiller 

også en rolle ift. om 
tøjet købes  

Moderator Ja   
Maria Så kunne det også godt være man kunne blive lidt mere fans af det  
Moderator Ja ja (nikker) ja  
Moderator Ja, jeg tror sådan set de var de spørgsmål, jeg er igennem så øehm, 

så vil jeg godt lige have jer til at, øhh, tegne en tegning til mig 
(rejser sig) over hvad I foretager jer I jeres fritid, og jeg har lige 
nogle tuscher (tager fat i tuscher), I får lige én der 

 

Moderator Sådan (lægger tuscher ved Eva og Maria) I ved alt det, 
I laver udenfor skolen 
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Jan Okay   
  TEGNING 

Eva Man kan måske tegne sådan nogle, små nogle i det hele?  
Moderator Ja, det må i meget gerne  
Jan (utydeligt), jeg kan (utydeligt) ikke tegne  
Moderator Er det noget I gør meget, at tegne?  
Jan (ryster på hovedet)  
Eva Jeg tegner en del, jeg har sådan en tegnemappe Én pige tegner en del 
Moderator Ja ja (nikker), hvordan kan det være du ikke tegner sådan rigtigt 

(kigger på Jan) 
 

Jan Jeg hader at tegne Én dreng hader at 
tegne 

Moderator Du hader at tegne, har du altid gjort det?  
Jan Øhh, nej  
Moderator Nej, hvad laver du så? Hvis du ikke tegner?  
Jan Spiller computer  
Moderator Ja (nikker), hvad det for noget computerspil, du spiller så?  
Jan Counter Strike Spiller computerspil 

(Counter Strike)  
Moderator Ja, ja (nikker) er du god til det så?  
Jan Nogenlunde  
Moderator Ja (griner), det er også et godt spil  
Eva (utydeligt)  
Moderator Hvad går I sådan for det meste til I jeres fritid?  
Eva Jeg spiller håndbold Én pige spiller 

håndbold 
Moderator Håndbold?  
Jimmy Jeg spiller fodbold Én dreng spiller 

fodbold 
Moderator Og fodbold ja  
Maria Jeg går til (utydeligt)  
Moderator Hvad med dig (kigger på Jan)?  
jan Jeg går til bowling Èn dreng går til 

bowling 
Moderator Ja, er det heroppe i Løvvang Bowling Center? (peger)  
Jan (nikker)  
Moderator Ja (nikker) okay  
Moderator Er du færdig (kigger på Jan)?  
Jan Mmm   
Moderator Så må du gerne skrive dit navn om bagpå og så hvor gammel du er  
Moderator Super, så snupper jeg lige den (tager papir fra Jan), tak skal du 

have 
 

Moderator (hoster)  
Moderator Hvornår har I selv sidste skoledag?  
Maria Øhh den otteog, øhh nej, det er det ikke, det er  
Eta Det er i slutningen af den her måned  
Moderator Det er i slutningen af måneden?  
Eva Det er den femtende, er det ikke?  
Jan Den femtende der kommer vi næsten hjem fra København  
Jimmy (utydeligt)  
Moderator Så har i sommerferie om ikke så længe, det er dejligt  
Moderator Er du også færdig (kigger på Jimmy)  
Jimmy Hvad?  
Moderator Er du også færdig?  
Jimmy Ja   
Moderator Så må du gerne skrive dit navn bagpå og så hvor gammel du er  
Moderator Vil I ikke have en slippepind, mens I sidder der og tegner?  
Jan Jo   
Moderator Du må gerne tage en slikkepind (kigger på Eva)  
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Eva Okay   
Moderator Kan jeg få din tegning Jimmy? (får tegning af Jimmy)  
Moderator Godt, tak for det  
Maria Jeg er færdig (giver papir til Moderator)  
Moderator Tak skal du have  
Eva Skal jeg kun skrive navn?  
Moderator Navn og så hvor gammel du er  
Eva (giver papir til Moderator)  
Moderator Tak skal du have, super, det er nogle rigtige fine tegninger I har 

lavet der, godt, så går vi lige videre til de næste spørgsmål jeg har 
 

  FORBRUG 

Moderator Det første jeg gerne vil spørge, det er hvem bestemmer det tøj I går 
i? 

 

Eva Ja, det er sådan, ja min mor gør sådan, jeg bestemmer sådan set 
selv, hvad jeg går i 

Både mor og barn 
(pige) bestemmer 
tøjet 

Moderator Ja   
Eva Min mor så også tøj til mig  
Moderator Ja   
Eva Ja, som jeg går i  
Moderator Ja ja (nikker), hvad med I andre? (kigger på Jan)  
Jan Bestemmer jeg selv (ryster på hovedet) Barn (dreng) 

bestemmer selv tøjet 
Moderator Det bestemmer du selv?  
Jimmy Jeg bestemmer selv, men jeg er også selv ude at købe tøj Barn (dreng) 

bestemmer selv tøjet  
Moderator Du er også selv ude at købe tøj?   
Jimmy Sammen med min mor Barn (dreng) 

bestemmer selv tøjet 
samt shopper med 
mor 

Moderator Ja, det vil sige at det er din mor der betaler,   
Jimmy Ja  Mor betaler tøjet 
Moderator Eller betaler du noget selv også?  
Jimmy Nej   
Moderator Nej (ryster på hovedet) nej, hvad med dig (kigger på Maria)  
Maria Jeg jeg er sådan altså jeg gider næsten ikke rigtig have det tøj min 

mor hun sådan køber, jeg har altid sådan 
Vil ikke have det tøj 
mor kommer med 

Moderator Nej   
Maria Jeg har min egen stil Pige har sin egen stil 
Moderator Din egen stil? (nikker)  
Maria Jeg går mest op i det dyre tøj sådan Samme pige går op i 

det dyre tøj 
Moderator Det dyre tøj?  
Maria Levi´s og (utydeligt) og sådan nogle ting og Dolce & Gabbana, det 

er sådan nogle (utydeligt), jeg går op i 
Samme pige går op i 
dyre mærkevarer 

Moderator Ja, hvordan kan det være du går op i det, lige Levi´s og Dolce & 
Gabbana? Og sådan noget? 

 

Maria Det er svært at fortælle (Eva afbryder)  
Eva Det er på mode Mener at den anden 

piges fascination af 
det dyre mærketøj, 
skyldes at det er på 
mode 

Maria …altså det er det tøj, jeg bedst kan lide  
Moderator Det er det du bedst kan lide  
Maria Måske også at det er mode og sådan nogle ting Indrømmer selv at det 

er grundet at det er 
på mode 
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Moderator Ja ja  
Eva Jeg bestemmer selv og min mor køber sådan noget til mig som jeg 

også for det meste kan lide 
En anden pige 
bestemmer selv tøjet, 
og det mor køber er 
også okay 

Moderator Ja     
Eva Men jeg går ikke så meget op i mode på den måde, jeg går  mere 

op i det der er fedt 
Samme pige synes 
ikke at være påvirket 
af moden, men går 
mere op i det hun 
synes er fedt 

Moderator I det der er fedt, ja  
Eva Eller ser godt ud sammen Sammen pige det 

fede tøj, er det der 
ser godt ud sammen 

Moderator Det der ser godt ud sammen, ja  
Moderator Hvad med jer (kigger på Jan og Jimmy)  
Jimmy Øhh   
Moderator Går I op sådan i jeres tøj og jeres udseende?  
Jimmy Ja, jeg går op i det dyre, og så går jeg også op i Levi’s og  Dreng går op i 

udseendet og det 
dyre tøj 

Moderator Ja   
Jimmy Øhh et eller andet mærke jeg ikke kan finde ud af at udtale  
Moderator  Hvad er det for et, tror du?  
Jimmy Et eller andet med øhh M  
Moderator Kan du huske noget fra det?  
Jimmy Et eller andet med mono et eller andet  
Moderator Okay, ja, er det har I øhh bukser og trøjer og sådan noget i de dyre 

mærker der? 
 

Eva Ja  Pige, der ikke går op i 
moden, påstår at 
have bukser og trøjer 
i de dyre mærker 

Moderator Ja   
Maria Jeg har i hvert fald meget Den modebevidste 

pige har meget tøj, 
der er dyrt 

Moderator Ja ja (nikker), er det noget jeres forældre, de har betalt eller har i 
fået det i gave eller? 

 

Maria Min mor hun har betalt det Den modebevidste 
piges mor betaler det 
dyre tøj 

Moderator Hun har betalt  
maria Men fra den første juli af, så får jeg femhundrede kroner om 

måneden til selv at købe tøj 
Samme pige får 500 
kr. om måneden i 
lommepenge 

Moderator Okay, ja (nikker), ja  
Moderator Hvad med sådan noget som at efterligne hinanden? Eksempelvis 

med tøj 
 

Eva (utydeligt)  
Moderator Er det øhh hvad føler hvordan har I det med det?  
Jan Jeg er lige glad Dreng er lige glad 

med tøjefterligning 
Moderator Du er lige glad?  
Jimmy Jeg synes ikke det er fedt (utydeligt) En anden dreng synes 

ikke det er fedt at 
tøjefterligne 

Maria Det kommer an på hvem det så er Modebevidst pige 
synes det kommer an 
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på hvem, der 
tøjefterligner 

Moderator Ja   
Maria Jeg synes det er i orden, altså jeg synes det er dejligt når man er, 

når det er sådan at alle sammen sådan lidt ser ens ud egentlig 
Modebevidst pige 
synes det er dejligt at 
alle ser lidt ens ud 
(follower) 

Moderator Ja   
Maria  Det betyder nok jo, men det betyder så ikke at de vil abe efter, og 

så provokere og sådan noget 
 

Moderator Nej   
Maria Det er bare mere, vi har tit været oppe at skændes om det, men det 

kommer vi over igen 
Har oplevet eksempler 
med 
adfærdsefterligning, 
og det har 
afstedkommet 
skænderier 

Moderator Okay (nikker)  
Eva Jeg synes på en måde ikke også at alle mennesker de ikke behøver 

at være ens, jeg synes ikke man skal mobbe mennesker for at sige 
at du har ikke det rigtige mærke 

Anden pige går ikke 
ind for at alle er ens 

Moderator Nej, nej (ryster på hovedet)  
Eva Det synes jeg ikke, jeg synes ikke alle mennesker skulle være ens 

(ryster på hovedet) 
 

Moderator Nej   
Eva De skal gå i det tøj de (utydeligt)  
Moderator Nej, vil det sige, hvis det for eksempel er én fra jeres klasse som 

som er anderledes, der skiller sig ud fra mængden, det øhh det vil I 
ikke have noget imod? 

 

Maria Nej (ryster på hovedet) Man må gerne skille 
sig ud 

Eva (ryster på hovedet)  
Jimmy Nææ   
Moderator Det er helt okay  
Maria Det har ikke noget med deres udseende at gøre, jeg synes jeg synes 

det med at være værdiheden altså hvad det er hvad det er, de føler 
indeni, hvordan de er  

Det vigtige er hvad 
folk føler indeni, og 
ikke det ydre, der 
skiller dem ud fra 
mængden 

Moderator Ja, ja  
Maria Hvordan de er overfor os andre Det vigtige er også 

hvordan man opfører 
sig overfor hinanden 

Moderator Ja ja  
Maria Det, vi går ikke så meget op i udseendet Modebevidst pige 

mener ikke tweens 
går meget op i 
udseendet 
(selvmodsigende i 
forhold til tidligere 
udsagn) 

Moderator Nej   
Maria Altså på nær os piger, vi er sådan lidt…  
Eva Ja   
Maria …vi skal lige se godt ud Dog går pigerne lidt 

op i udseende, da de 
gerne vil se godt ud 

Moderator Ja   
Eva Det skal der altid være plads til  
Moderator Ja (griner), hvad med jer (kigger på Jan) nu sagde du, det var lige  
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meget 
Jan Mmm  
Moderator At blive efterlignet  
Jan Ja   
Moderator Hvordan kan det være?  
Jimmy Jeg hader, når man efterligner hinanden Dreng hader når man 

efterligninger 
hinanden 

Moderator Hader du det? Dem der gør det? Ja, har du for eksempel et 
eksempel på hvad det kunne være? 

 

Jimmy Mmm, jeg gider bare ikke ligne andre Dreng gider ikke ligne 
de andre, vil skille sig 
ud 

Moderator Nej, nej (ryster på hovedet)  
Jimmy I hvert fald ikke (utydeligt), jeg går i hvert fald ikke i tøjet samme 

dag som 
Overvejer tøjet nøje 
ift. om andre har 
lignende tøj på 

Moderator Nej (ryster på hovedet)  
Jimmy Den anden  
Moderator  Nej     
Moderator Hvad nu hvis i alle sammen i så ens ud? Hvordan ville I have det 

med det? 
 

Maria Kedeligt  Modebevidst pige 
synes at det ville 
være kedeligt hvis alle 
så ens ud 
(modsætning til 
tidligere, hvor hun 
synes det er dejligt 
hvis alle ser lidt ens 
ud) 

Moderator Kedeligt?  
Maria Ja   
Moderator Ja   
Eva Så ville der for eksempel ikke kunne være, for så kunne man 

egentlig, ja, jeg mener på den måde det ville ikke rigtig være sådan 
rigtig fordi at så hvis alle så ens ud, så ville der jo ikke være noget 
forskelligt 

Den anden pige 
pointerer at 
ensartethed bevirker 
at der ikke eksisterer 
nogen forskelligheder 

Moderator Ehm (ryster på hovedet) nej, så I foretrækker… (Eva afbryder)  
Eva Ja   
Moderator …at at folk er forskellige?  
Eva Også det der mere spændende i livet, for eksempel når man møder 

én ikke også, og man ikke rigtig er ens 
Det er vigtigt med 
forskellighed 

Moderator Mmm, mmm (nikker), ja, ja  
Moderator Hvad så det i forhold til at være populær, hvad synes I om det?  
Jan Mmm  
Jimmy Det er sejt Dreng synes det er 

sejt at være populær 
Moderator Er det sejt?  
Jimmy Ja   
Moderator Hvordan kan det være det er sejt at være populær?  
Jimmy Det kan man, så har man mange flere venner så Sætter popularitet lig 

mængden af venner 
Moderator Flere venner (nikker), er det vigtigt at have mange venner?  
Eva Det er bedre at have få, men så ægte venner end at have mange 

som er falske  
Pige pointerer at der 
er vigtig at have få 
gode venner, frem for 
mange falske 

Moderator Ja, ja, der synes du det er dej… (kigger på Jimmy) at det ville være  
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fedt at have mange venner? 
Jimmy Ja Dreng synes det er 

fedt at have mange 
venner 

Moderator Det at være populær, ja, er der nogle der er populære sådan i jeres 
klasse? 

 

Maria Nej, det synes jeg ikke  
Eva Nej ikke sådan rigtig  
Maria Det er ikke sådan rigtig  
Eva Det er ikke sådan for eksempel at der er en pige hvor alle drengene 

de bare uhhh 
 

Moderator Nej nej  
Eva Det er ikke sådan  
Moderator Nej  
Eva  Det er for eksempel, vi går nogle piger i sådan nogle grupper Pige pointerer at 

nogle piger går i 
grupper 

Moderator Ja (nikker)  
Eva Ja  
Maria Der er også flest, der er sådan nogle drenge og piger de vi i 

frikvarteret 
 

Moderator Mmm  
Maria De leger sammen men vi, jeg og så nogle af mine veninder, vi er så 

ikke mere til drengene, vi så vi står og leger til os selv 
Modebevidst pige 
siger at hun og 
veninderne ikke leger 
med drenge 

Moderator Ja   
Maria Der er bare nogle altså  
Moderator Ja   
Maria Når det er vi spiller rundbold vi har også været ude ved noget øhh 

noget med jordskælve (utydeligt) jeg kan ikke huske hvad det 
hedder 

 

Eva Det var ikke sjovt  
Maria Så var det så at jeg øhh jeg faldt ned i et hul  
Moderator Ja   
Maria Vi var inde i sådan et stort rum, der skulle nærmest komme sådan 

noget, og der var røg og jeg kunne ikke få vejret 
 

Eva Det var trængt også  
Maria Så jeg faldt ned  
Moderator Ja   
Maria Og det var så en gang (utydeligt) (griner) øehm der var også 

mange, der (utydeligt) drenge 
 

Moderator Mmm   
Maria De fulgte mig hele vejen hen, jeg havde aldrig troet (utydeligt) Drenge kan 

overraskende nok 
være behjælpelige 

Moderator Nej   
Maria Jeg havde aldrig troet at drengene sådan ville følge en ud  
Moderator Nej   
Maria Så jeg sagde, ej det skal nok gå og sådan nogle ting  
Moderator Ja ja (nikker), okay, ja  
Eva Der er ikke der er ikke rigtig sådan nogle der skiller sig ud på den 

måde 
. 

Moderator Der er ikke nogle der skiller sig ud  
Eva Der er bare nogle der er bedre venner end andre Pige kender ikke rigtig 

nogle der skiller sig 
ud, nogle har blot 
flere venner end 
andre 

Moderator Ja, ja (nikker) okay  
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Maria Man har også lov til at have sin egen bedste ven  
Moderator Ja ja (nikker)  
Maria Men det betyder (utydeligt) at man kun skal (utydeligt) i den  
Moderator Nej nej  
Maria Og få lidt frisk luft og lege med nogle andre også  
Moderator Ja   
Maria Skift med at lege og (uytdeligt)  
Moderator Ja ja (nikker) (utydeligt)  
Moderator Er der nogle som I synes er seje? Det kan være nogle på skolen, det 

kan (Eva afbryder) 
 

Eva Mig Pige synes, hun selv 
er sej (opinionleader 
eller trendsetter) 

Moderator …også være kendte mennesker?  
Moderator Dig? (kigger på Eva)  
Eva Ja, jeg synes jeg selv er sej  
Moderator Du synes du selv er sej, ja, hvordan kan det være du synes det?  
Eva Mmm, fordi jeg er mig selv Pige synes hun selv er 

sej, fordi hun er sig 
selv 

Moderator Fordi du er dig selv, ja, hvad med I andre (kigger på Jan og Jimmy), 
er der nogle I synes der er seje? 

 

Jan Mmm, (ryster på hovedet), Red Hot Chili Peppers Dreng synes bandet 
Red Hot Chili Peppers 
er seje 

Moderator Det kan være alle mulige, hvad siger du?  
Jan Red Hot Chili Peppers  
Moderator Ja, hvad er der lige præcis med dem som du godt kan lide?  
Jan (ryster på skulderen) de synger godt Red Hot Chili Peppers 

er seje, fordi de 
synger godt 

Moderator De synger godt, ja (nikker)  
Eva Så har jeg også (utydeligt)  
Moderator Ja   
Eva En serie One Tree Hill, som jeg følger med i Pige synes at tv-

serien One Tree Hill 
er sej 

Moderator Ja ja  
Jimmy Jeg synes Paradise Hotel det er sejt Anden dreng synes 

realityshowet Paradise 
Hotel er sejt 

Moderator Du synes det er sej Paradise Hotel  
Eva Det ser jeg også Pige ser også 

Paradise Hotel 
Moderator Så I så finalen i går?  
Eva Ja, det var meget godt af Camilla  
Moderator Jeg ved ikke engang hvem der vandt, hvem vandt, må jeg høre?   
Eva Det gjorde Camilla, hun tog røven på Kenneth  
Moderator Sådan  
Eva Og så fik Fatih og Christine også nogle af pengene  
Moderator Okay  
Eva Fordi at (utydeligt) (Jan afbryder)  
Jan De fik (utydeligt)  
Moderator Har I så fulgt med i det her, over alle de afsnit der har været?  
Eva, Jan og Maria Ja (nikker)  
Moderator Ja ja (nikker), så I har set den der time der fra ti til elleve  
Eva, Jan og Maria Ja (nikker)  
Eva Og jeg har bare været med Fatih hele tiden  
Moderator Ja (nikker) ja det er jo interessant øhh Paradise Hotel, det er helt  
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sikkert, men nu er det jo slut, gad vide om der kommer en ny 
omgang 

Eva (griner), det tror jeg da der gør  
Moderator Ja ja  
Jan Man kan da sende foto ind så  
Moderator Ja okay  
Jan (utydeligt)  
Moderator Ja Eva er sej 
Maria Jeg synes også sådan, nogle gange så synes jeg sådan at Eva hun 

har sagt fordi vi har begge to vores egen drøm 
 

Moderator Ja   
Maria Vi vil begge to gerne være advokat (utydeligt) Begge piger vil gerne 

være advokater 
Moderator Ja, jeg lod godt nok mærke til at der stod advokater derpå  
Eva og Maria (griner)  
Moderator Ja ja , hvad er det der er spændende ved at være advokat?  
Maria Jamen det er med at øhh det er med at øhh (Eva afbryder)  
Eva Med at kunne hjælpe andre for eksempel vil jeg gerne være advokat 

for så kan man jo hjælpe andre med for eksempel at forsvare sig 
Pigerne vil være 
advokater for at 
kunne hjælpe andre 

Moderator Ja   
Eva Ret og være med til at gøre verden til et godt sted at være  
Moderator Ja ja (nikker)  
Maria Det er også mere hvis nu folk de har været eller de er kriminelle 

eller de er meget kede af det, og de stoler ikke på at de kan komme 
til at 

Pigerne vil være 
advokater for at 
kunne hjælpe andre 
og få de kriminelle 
tilbage på ret køl 

Moderator Mmm  
Maria Blive sig selv igen  
Moderator Mmm mmm  
Maria Og andre mennesker kan tilgive dem med sådan og sige til dem du 

stol, du skal kunne stole på dig selv og sådan nogle ting 
Pigerne vil være 
advokater for at 
kunne hjælpe andre 
og få de kriminelle 
tilbage på ret køl og 
lære at stole på sig 
selv og andre 

Moderator Ja ja  
Maria Så når det er vi skal til at skrive dansk, så har vi bare sådan en lang 

avis 
 

Moderator Ja ja  
Maria Så vi øhh vi er er meget op i det  
Moderator Okay  
Maria Og vi får meget ud af det  
Moderator Okay  
Moderator Hvad øhh hvad forbinder I med mode? Hvad er mode for jer?  
Jan (utydeligt)  
Moderator Hvad siger du? (kigger på Jan)  
Jan Mærketøj Dreng mener at mode 

er lig mærketøj 
Moderator Mærketøj, ja, er det andre ting?  
Maria Jamen det er meget sejt altså Mode er sejt 
Moderator Ja   
Maria  Det er sådan noget man godt kan lide at gå i, der er mange af  
Moderator Ja  
Maria Selv børnehaveklasserne, de har det Modebevidst pige 

påstår at selv børnene 
fra 
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børnehaveklasserne 
er modebevidste 

Moderator Ja ja  
Eva De går i stramme bukser og det Stramme bukser er 

mode 
Moderator De går i stramme bukser, er der andre ting man kan forbinde med 

mode? 
 

Jan Der er (utydeligt)   
Moderator Ja, andre ting I sådan kommer i tanke om?  
Eva Prøv at høre oftest ikke også så er der nogle, der er en hjemmeside 

der hedder Arto1  
 

Moderator Ja  
Eva Hvor man skriver med hinanden  
Moderator Ja (nikker)  
Eva Og så er der, så plejer der at komme sådan nogle nye moder med 

hvordan man skriver 
Mode kan også være 
sprogbrug på 
chatsider 

Moderator Ja ja (nikker)  
Eva Nogle gange så skriver man hej, og så hvert andet bogstav er stort 

og  
 

Moderator Ja ja  
Eva (utydeligt) før i tiden  
Moderator Så der går mode i sproget?  
Eva Ja  
Moderator ja ja  
Maria Også sådan noget med at øhh hvordan man skriver der ned for 

eksempel hvis nu man skriver elsker så er det med sådan et z i 
stedet for et s og sådan 

 

Moderator Ja ja  
Maria Så det kommer til at se lidt sejt ud altså Modesprog fordi det 

ser sejt ud 
Moderator Ja lidt sejt ud, ja  
Maria Ja   
Moderator Ja   
Maria  Også nogle at Vi Unge, de har noget der (utydeligt) fantasi   
Moderator Mmm  
Maria Som vi godt bare lige sådan kan finde på  
Moderator Ja ja (nikker) okay, kunne man sige at Paradise Hotel det også 

sådan er mode? 
 

Jan Ja  At se Paradise Hotel 
er også mode 

Maria (utydeligt)  
Eva Der er jo mange der ser det sådan, de fleste følger sådan, som altså 

hvis nu at man, hvis det nu er nogle man rigtig ser op til af de store 
sådan 

 

Moderator Mmm  
Eva Nogle seje nogle, så kan man sige som Paradise, det gør de jo også  
Moderator Ja ja (nikker) okay  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Arto.dk er et chatportal på internettet, hvor målgruppen er børn og unge. 
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Moderator Prøv lige, jeg vil lige her til sidst høre, har I nogensinde en drøm 
om, hvad i gerne vil være, når I bliver voksen? 

 

Jan (ryster på hovedet)  
Moderator Nej   
Jimmy Øhh et job hvor jeg tjener godt på  
Moderator Ja (nikker)  
Jimmy Arbejde i en tøjbutik Dreng vil arbejde i 

tøjbutik når han bliver 
voksen 

Moderator Ja, med mærkevarer måske?  
Jimmy Ja     
Moderator Ja (griner), så kan det være du skal starte et nyt band med Red Hot 

Chili Peppers (kigger på Jan) 
 

Jan (smiler)  
Moderator (griner), ved I hvad I skal have mange tak fordi I ville svare på de 

her spørgsmål, jeg skal lige bede jer om en sidste ting, og det er om 
I vil lave en collage, ved I hvad en collage er? 

 

Maria og Eva Nej  
Eva  Er det ikke sådan noget med nogle billeder og sådan?  
Moderator Nemlig (nikker)  
  COLLAGE 

Moderator Nu har vi lige en masse blade med til jer, (rejser sig) som I bare skal 
klippe ud af, alt det I synes er fedt og sejt, og så lime det på dem 
her, og der er en masse blade 

 

Eva og Maria (utydeligt)  
Moderator og Jan (utydeligt)  
Moderator I må gerne tage en slikkepind mere  
Eva Ej, jeg vil godt have den der, ja jeg vil også godt have Olivia 

(utydeligt) 
Kender og prioriterer 
Olivia bladet 

Moderator (hoster)  
Jan (utydeligt  
Moderator Der er Streetboys og GOAL og øhh ja det er alt muligt derovre 

Basserne og Spiderman og Pokemón skulle der også være 
 

Eva (utydeligt)  
Maria og Eva (utydeligt)  
Moderator (utydeligt) det der  
Eva Er der en højrehåndssaks eller begge dele?  
Moderator Altså lå der dem der til os, jeg ved ikke øhh om det er en 

højrehåndssaks 
 

Eva Jeg er nemlig venstrehåndet  
Moderator Ellers må I lige deles, I må også deles om bladene hvis det er, det er 

måske kun ét blad eller to du er i gang med at klippe i? 
 

Maria (utydeligt)  
Moderator Læser I mange blade?  
Jan Nej Dreng læser ikke 

blade 
Moderator Nej, hvis I nu skulle læse nogle blade, hvad for nogle blade ville I så 

læse? 
 

Eva (utydeligt) de kendte Pige, der prioriterer 
Olivia bladet, læser 
også om de kendte 

Moderator Ja, hvad er det der er fedt ved at læse om de kendte?  
Eva At høre om deres liv og alt det nye sladder  
Moderator Ja ja ja (nikker)  
Jimmy Er det her en lim?  
Eva (utydeligt)  
Moderator Det kan være den er gået i stykker, jeg prøver lige den her, jo det 

er det, den ser lidt sjov ud, de skulle i hvert fald gerne kunne bruges 
til at lime på med 
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Eva (utydeligt)  
Eva Jeg kender meget om de kendte Samme pige mener at 

vide meget om de 
kendte 

Maria Ja   
Eva Den der serie har jeg set  
Moderator Ja, Beverly Hills  
Eva Jeps Samme pige har set 

tv-serien Beverly Hills 
90210 

Moderator Den kører vist også stadigvæk  
Eva Ja, jeg har set den til slut for længe siden, og der startede den så, 

og så synes jeg ikke det er så sjovt mere 
Serien er dog ikke 
sjovt efter at have set 
den tidligere 

Moderator Nej, så vil du hellere se One Tree Hill  
Eva Ja   
Moderator Ja   
Eva Ja, og så en masse andre serier som jeg ser  
Moderator Hvad er det for nogle serier?  
Eva Det er Ghostwhisperer, (utydeligt) hun er med i den Samme pige ser også 

tv-serien 
Ghostwhisperer 

Moderator Ja   
Eva  Og (utydeligt)  
Moderator Ja   
Maria Jeg ser også tit Project Runway, det er sjovt Modebevidst pige ser 

realityshowet Project 
Runway 

Moderator Ja ja  
Maria  Og de laver deres eget tøj i (Eva afbryder)  
Eva (utydeligt)  
Maria Jeg synes det er skide fedt  
Moderator Ja   
Eva Også det der (utydeligt) de laver det der med bryllup  
Moderator Ja   
Eva Parat, Start Bryllup Den anden pige ser 

også realityshowet 
Parat, Start Bryllup 

Moderator Ja, hvad med jer (kigger på Jan og Jimmy), hvad ser I udover 
Paradise Hotel? 

 

Eva (utydeligt)  
Jan Øehm meget  
Moderator Meget  
Jan Øhh   
Moderator Hvad for eksempel  
Jan MTV News  
Moderator MTV News ja  
Jan Øhh Viva la Bam og Jackass Dreng ser MTV News, 

Viva la Bam og 
Jackass 

Moderator Ja, hvad er det der er godt ved Viva la Bam og Jackass?  
Jan Ved jeg ikke, det er bare sjovt  
Moderator Det er bare sjovt, ja, er det det der med at folk de kommer til skade 

og sådan noget der? 
 

Jan Ja Dreng ser MTV News, 
Viva la Bam og 
Jackass fordi det er 
sjovt og at folk 
kommer til skade 
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Moderator Ja, de kan godt være rimelig vilde nogle gange (griner)  
Eva (utydeligt)  
Maria (utydeligt)  
Eva Den skal jeg også have  
Eva (banker i bordet) dem elsker jeg  
Moderator Jeg kan ikke se… ahhh  
Eva Det er One Tree Hill, og jeg elsker dem der er sammen  
Moderator Ja  
Eva Jeg er sådan en lidt seriefreak Pige karakteriserer sig 

selv som seriefreak 
Moderator En seriefreak  
Eva (Utydeligt)  
Moderator Men der er også mange gode serier, det er der  
Eva Ja   
Eva Der er også Gilmore Girls Samme pige ser også 

tv-serien Gilmore Girls 
Moderator Ja (nikker)  
Moderator Hvad så Anders And er det et godt blad?  
Jan Ja   
Moderator Ja (nikker), de er sjove ikke?  
Jan Jo  Dreng kan godt lide 

tegnserie bladet 
Anders And fordi det 
er sjovt 

Eva (utydeligt)  
Moderator Ja  
Eva (utydeligt)  
Eva Tyra (utydeligt)  
Maria Mmm  
Eva (utydeligt)  
Moderator  Nu skal jeg tage den (tager Evas slikkepinds pind)  
Eva Selvom det her (peger på blad) det har ikke ændret mærke, så er 

det (utydeligt) 
 

Moderator Så er det stadig et fedt mærke?  
Eva Ja (utydeligt)  
Moderator Ja (nikker) hvilke butikker handler I mest i?  
Eva H & M, jeg elsker H & M Pige shopper i H & M 
Moderator H & M, ja  
Jan Salling Dreng shopper i 

Salling 
Moderator Salling  
Jimmy  (utydeligt) og Abracadabra Den anden dreng 

shopper i 
Abracadabra 

Moderator Ja, er der andre sådan nogle butikker, hvor I godt kan lide at købe 
tøj i? (utydeligt) 

 

Jan Mmm, nej (ryster på hovedet)  
Moderator Nej  
Eva (utydeligt)  
Eva Det står også her Achy Breaky Heart  
Maria Ja, det står også her i teksten Achy Breaky Heart  
Eva (utydeligt)  
Maria Det er det vi hører til musik  
Eva (utydeligt)  
Maria (utydeligt)  
Maria (utydeligt)  
Eva (utydeligt) kan have det  
Maria (utydeligt)  
Eva Sååå  
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Moderator Der er cirka fem minutter tilbage  
Maria (utydeligt)  
Eva Er det limen (rejser sig efter lim)  
Maria Ja   
Eva (utydeligt)  
Moderator (hoster)  
Jimmy Jeg er færdig  
Moderator Du er færdig? Så må du også gerne skrive navn bagpå den og hvor 

gammel du er 
 

Eva (utydeligt)  
Maria Jeg er færdig  
Moderator Du er færdig? (får papir fra Maria) super, tak skal du have  
Moderator Vil du ikke have en slikkepind her til sidst? Ja, jeg er færdig med at 

udspørge dig, det var dejlig at I gad at være med 
 

Maria Det var så lidt  
Moderator Har I været med til sådan noget før?  
Alle Nej  
Eva Ikke rigtig  
Moderator Nej, det er i hvert fald nogle gode ting I har givet mig, det er helt 

sikkert 
 

Moderator Jimmy, du er også færdig?  
Jimmy Ja (utydeligt)  
Moderator (tager Jimmys papir)  ja (utydeligt)  
Eva (utydeligt)  
Moderator (får papir fra Jan) tak skal du have  
Moderator (får papir fra Eva) super, tak skal I have, jamen det var det, I må 

meget gerne tage en slikkepind med jer eller to 
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Bilag 14 
Ytrer Udsagn Kode 

Moderator Kan vi klappe? Så siger vi en, to, tre nu  
Alle (klapper)  
Moderator Yes, jamen, lad os komme i gang  
Støj (døren åbnes)  
Moderator Yes, men I ved godt, hvad der skal foregå, vi skal snakke lidt om 

nogle reklamer, så skal vi snakke lidt om forbrug, og jeg vil gerne 
starte med at præsentere jer for den her annonce (moderator 
giver annoncen til respondenterne) 

 

Moderator Værsågod, så kan I kigge lidt på dem  
Hans Må jeg godt få en sodavand? (går ind i lokalet)  
Kamerakvinde Nej, Hans, det må du ikke, du har fået to, ud (kamerakvinde følger 

Hans hen til døren og lukker døren) 
 

Hans (griner)  
Moderator Og det jeg først gerne vil spørge jer om, når I nu har kigget lidt på 

den, det er om I har set den annonce før? 
 

Sille Det har jeg (nikker) Kendskab til annoncen 
Lene Det har jeg  
Moderator Det har I… hvor har I set den henne?  
Sanne I mobilblade og sådan noget Kendskab fra mobilblade 

og vinduer fra 
mobiltelefonselskaber 

Moderator I mobilblade?  
Sille Og i vinduerne og sådan noget  
Moderator Ja   
Sanne Og i butikker  
Moderator Er det, hvad er det for nogle butikker?  
Sanne Sonofon  
Lene Sådan nogle, Sonofon og mobil Følger Sannes udsagn 
Moderator Ja. Hvad ser I på den?  
Sanne Uhm, mobiler Mobiler er det første en af 

pigerne får øje op, hvilket 
bliver fulgt op på (bottom 
up) 

Sille Mobil, og… man kan også sige, at det er måske lidt med en dame, 
som har sådan en mobil 

 

Sanne Den kan noget specielt den mobil Mobil kan noget specielt 
(annonceteksten afkodes) 

Moderator At den kan noget specielt?  
Sanne Ja Afkoder annoncetekst 
Moderator Hvad er det for noget specielt den kan?  
Sanne (ryster på hovedet og trækker på skuldrene) Læser ikke 

annonceteksten 
Sille Det ved jeg ikke…  
Alle (kigger alle sammen på annoncen)  
Sille Der står jo nok meget om det også hvis man har tid til at læse den 

igennem 
Sille foretager en bottom 
up bearbejdning, men 
påpeger at der står mere 
om mobiltelefonerne i 
annoncen, selvom hun 
ikke læser omkring dette 

Moderator Ja  
Sille Og så er der det der med opkalds, det der niogtyve øre eller 

niogtres øre… 
Sille forstår ret meget i 
annoncen 

Moderator Ja  
Sille …for abonnement og sådan noget…  
Sanne Ja  
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Sille …de vil ligesom have os til at købe den for forkæl dig selv med en 
ny mobil… 

Sille afkoder overskrift og 
billeder i samspil 

Moderator Ja  
Sille …det er  
Sanne De vil have os til at købe den  
Moderator Er det sådan noget I kan blive draget af sådan noget, når der står 

det? 
Emotion 

Alle Nej (Lene, Sille og Sanne ryster på hovederne)  Tweens pigerne bliver 
ikke påvirket af, at der 
står at man skal forkæle 
sig selv 

Moderator Hvordan kan det være?  
Sille Jeg kan ikke lide mobilen Sille og Sanne kan ikke 

lide mobilen 
Sanne Det kan jeg heller ikke  
Lene Jeg kigger ikke så meget efter hvordan den ser ud, (utydeligt)så er 

jeg ligeglad med alt det andet, bare man kan bruge den til noget 
 

Moderator Ja… har I mobiltelefoner?  
Lene, Sille, Sanne, 
Lulu 

Ja (alle sammen nikker) 4 ud af 5 har 
mobiltelefoner 

Moderator Ja, det har I alle sammen?  
Ulla  Nej  
Moderator Ikke dig? Nej? Er det noget, du kunne tænke dig at få?  
Ulla Næh, jeg er ikke så vild efter mobiltelefoner  
Moderator I må i hvert fald gerne kigge lidt mere på annoncen for at se om 

der er mere, der sådan, der sådan fanger jer  
 

Alle (kigger på annoncen igen)  
Sille Der står også at der er Mp3 afspiller og lækkert kamera deri for 

eksempel 
Sille afkoder 
annonceteksten 

Moderator Ja  
Sille Jeg vil, altså når jeg går efter mobil så går jeg heller ikke efter 

mobiler, der er så svære og komme ind i og forstå… 
 

Lene Jeg tager dem der er nemme sådan…  
Moderator Ja  
Lene Så man forstår dem og… Mobiler skal være 

brugervenlige  
Moderator Ja  
Lene …og jeg har det godt med den mobil jeg har taget…  
Sanne Jeg har det også godt med den jeg har, jeg har så også haft to 

mobiler, fordi den anden synes jeg så ikke var særlig god fordi jeg 
var den eneste i klassen, der havde sådan en mobil, der ikke 
kunne få sange… 

Man falder udenfor for 
gruppen, hvis ikke mobil 
kan få sange 

Moderator Åh…  
Lene Jeg har fire  
Moderator Ok  
Sanne …og så fik jeg så min fars gamle  
Lene Jeg har fire, fordi min far har haft fire gamle, så får jeg dem  
Moderator Ok, så får du dem… dengang, din, din mobil den ikke kunne få 

sange der, blev du ked af, at den ikke kunne? 
 

Sanne Nej (ryster på hovedet)  
Moderator (utydelig)  
Sanne Dengang ville jeg helst have at den kunne ringe og sende sms´er 

og sådan noget, men så dengang de begyndte her i klassen, spille 
sange og sådan sende til hinanden hele tiden, så ville jeg gerne 
have en ny en 

Mobiltelefon skal kunne 
ringe, sms og få sange + 
Tweens er bange for at 
falde uden for gruppen 

Sanne Så fik jeg så min fars gamle  
Moderator Ok. Sådan at du ligesom også kunne være med i det?  
Sanne Ja  
Ulla Min storebrors mobil han tabte inde ved svømning da han klædte  
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om, fordi han lige smed sine bukser forkert så faldt den ud af 
lommen og så ned på det der stengulv… 

Moderator Ja  
Ullla …og så var der en stor rift i den, da han kom ind fra svømning, og 

det var han sådan rigtig ked af, for han havde lige fået den 
juleaften 

 

Moderator Ja, det var også træls  
Ulla Han var helt vild ked af det og han græd, og så, men så fandt han 

så en ny Sony Ericsson inde på computeren, den synes han så 
(utydeligt), og den er han glad for 

Ulla kender til Sony 
Ericsson 

Moderator Ja, ok.  
Sanne Næsten alle fra klassen…  
Moderator Der er mange der har det, ikke?  
Lene, Sille, Sanne (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Moderator Hvad er det for nogle mobiltelefoner I har?  
Lene Fire  
Sille Jeg har sådan en, som hun har (peger over på kamerakvindens 

mobiltelefon) 
Sille har en Samsung 
mobiltelefon 

Moderator Ja (kigger over på kamerakvinden)  
Lene Jeg har sådan en…(utydeligt)  
Sanne Jeg har sådan en skub-op-en, sådan en firkantet en, den er meget 

stor i den (forklarer med sine hænder) 
Skub-op-en 

Lene Jeg har sådan en Samsung, man sådan skal skubbe op Lene kender til Samsung 
mobiltelefoner 

Moderator Ja  
Lulu Jeg har en klapmobil fra Sony Ericsson, og jeg skal snart have en 

ny mobil, for jeg har haft min i halvanden år 
Lulu kender til Sony 
Ericsson, hun har en 
klapmobil 

Moderator Ja, ok  
Sille og Sanne (kigger på Lulu)  
Sille Jeg skal også have en ny en til jul faktisk, for min den er næsten 

gået i stykker, fordi at, jeg ved egentligt ikke hvad det er, men 
nogle gange så slukker den, og jeg prøver at lade den op og sådan 
noget, men det gider den ikke 

 

Moderator Nej. Hvorfor har I en mobiltelefon?  
Sille Jeg havde fordi der var rigtigt mange i de andre klasser, som 

havde det, og så synes jeg at det var lidt træls og så fik jeg den 
også fordi at når jeg snart blev ti, så synes min mor, at det var ok, 
så jeg kunne sende lidt sms’er og ringe… (utydeligt)… 

Følger andre på skolen 

Sanne Jeg fik den også da jeg gik i slutningen af anden klasse, for der 
skulle jeg begynde selv at gå hjem fra skole og så kunne jeg lige 
ringe, hvis der skete noget 

Tweens pigerne får 
mobiltelefoner fordi, at 
det er en sikkerhed for 
deres forældre 

Moderator Ja   
Lene Jeg fik, øh…  
Sanne (utydeligt)  
Lene ..og så kunne jeg ringe, hvis der var sket noget i Dus’ en eller 

noget jeg gerne ville være med til, og så kunne jeg så ringe eller 
skrive til hende, og så blev min mobil bedre og bedre 

Sikkerhed for forældre 

Moderator Ja  
Lene (utydeligt)  
Lulu Jeg fik min mobil, da jeg skulle begynde at tage bussen hjem, og 

det har jeg virkeligt haft meget brug for, fordi at det er tit hvis jeg 
er med bussen, at bussen går i stykker, og der er lang tid til den 
næste bus den kører, så skal jeg ringe til min mor og far 

Mobiltelefon er et 
hjælpeværktøj, når bus 
går i stykker 

Moderator Ja, ok, ja.  
Ulla Jeg er ikke så vild efter alt det der ringetoner og sådan, jeg vil 

også bare gerne have en mobil at skrive smser fra, og spille og 
ringe 

Ulla ikke vild med 
ringetoner, men vil gerne 
sms, ringe og spille 
(selvmodsigende ift. 
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tidligere udsagn) 
Moderator Ja, ok… øhm, den her annonce her, nu snakkede I noget om at, 

øh, forkæl dig selv med en ny mobil, øh, når I sådan kigger 
nærmere på den, er der nogle ord, som I ikke forstår deri? 

 

Alle (kigger alle sammen på annoncen)  
Moderator Og I tager jer bare god tid  
Sille Ja, det er der faktisk her  
Moderator Ja  
Sille Den der når der er, nu ser jeg for eksempel på sådan en mobil, så 

den der mund, der er dernede (Sille peger på Erotik ikonet der 
forefindes inde i mobiltelefon skærmen), det der erotik, det er jeg 
ikke sikker på, at jeg ved hvad det er 

Forstår ikke erotik-ikonet i 
annoncen 

Sanne Det ved jeg heller ikke  
Alle  Nej  
Moderator Hvad med selve teksten ud fra mobiltelefonen, herovre, er der 

noget I ikke forstår der? Eller de andre steder i annoncen? 
 

Moderator I skal bare råbe op, når I finder noget I ikke forstår  
Sille Ja, den sidste, den allernederste (Sille peger på teksten ” Fås også 

i Copper og Purple”) 
Forstår ikke ” Fås også i 
Copper og Purple”) 

Moderator Ja  
Lene Ja, det forstår jeg heller ikke Følger Silles udsagn 
Sille Ja, det der 3 bost (Sille taler her om teksten ”3Boost”)  
Moderator Ja  
Sille Det ved jeg egentligt ikke…  
Lene Hvor?  
Sille Der (peger på teksten ”3Boost”)  
Sanne Jeg forstår heller ikke den øverste, den der med kameraet derovre, 

det der firkant der… 
 

Moderator Den første firkant, der er der (her står der 2 megapixels kamera)… 
nej 

Forstår ikke ordet 
megapixel 

Sille Det gør jeg  
Lene Det gør jeg også  
Sanne Det gør jeg ikke  
Sille Det står også på engelsk, helt nede i hjørnet det der tre tal, jeg 

kan kun nogle af ordene, jeg kan ikke sætte det sammen 
Kan ikke sætte slogan i 
forhold til logo, der 
kommer ingen 
associationer. Den 
sammensatte annonce er 
svær at afkode for 
pigerne 

Lene, Sanne, Lulu (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Ulla Hvad står der?  
Lulu Det ved jeg ikke  
Moderator Er der sådan lige umiddelbart?  
Sille Nej, der er ikke mere  
Moderator Men der er i hvert fald nogle ord i denne annonce, som I ikke 

forstår 
Konkluderer på at en 
sammensat annonce er 
svær af afkode for de 8-
10 årige piger 

Alle Ja  
Moderator Hvad, øh, hvad gør det ved jer, at I ikke forstår de ord, her?  
Sille Nu er jeg så ikke så, det er lidt lige meget for jeg kan ikke lide 

mobilen så, men hvis jeg nu rigtig gerne ville vide det, så ville jeg 
nok spørge 

 

Moderator Så ville du spørge?  
Sille Ja, nogle jeg kender  
Lene, Sanne, Lulu og 
Ulla 

Det vil jeg også gøre De fire andre 
respondenter følger Silles 
udsagn 

Moderator Men det ville I i hvert fald alle sammen?  
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Alle Ja  
Ulla Jeg vil spørge min far , tror jeg, for han har meget forstand på 

computere og sådan noget… 
 

Moderator Ja, ok… Nu igen, noget med annoncen her. Hvad, nu siger I at I 
ikke er så meget til mobiler, men betyder det så, at annoncen den 
er god eller den er dårlig? Eller hvordan vil I? Hvad føler I? 

 

Sille Jeg synes, at den er ok, hvis man gerne vil have den  
Sanne Den er ikke alt for overdrevet  
Lene Hvis man kan lide mobilen, så er den ok Annoncen er kun ok hvis 

behovet for en ny 
mobiltelefon er der 

Moderator Ok… Er der mere I kommer i tanke om?  
Sille Ja, jeg kender en, der har sådan en der (peger på Sony Ericsson 

mobiltelefonen) i rød 
 

Moderator Ja  
Sanne Ja  
Sille Fra klassen  
Moderator Ja  
Sille (utydeligt)  
Sanne Hvem er det (utydeligt)  
Sille  Nej, det er Julie  
Sanne (utydeligt) men har ikke det der menu  
Moderator Ja, I siger, hvis man kan lide mobiler, så er den ok, men hvad er 

det der vil gøre det at annoncen så er ok? Hvis man kan lide 
mobiler? 

 

Sille Det er…  
Lene Det er…hvis de kan lide mobilen, så kan de vel også godt lide 

annoncen (kigger på Moderator) 
Følger Silles udsagn, 
tænker at kan man lide 
mobiltelefoner kan man 
uanset hvad også lide 
annoncen 

Sille Hvad, hvad, mobilerne kan gøre…(utydeligt) hvis det er sådan en 
man taber den en gang og den går i stykker første gang så 
(utydeligt)… 

 

Sanne Det er ligesom, det er ligesom min storesøsters, hun har også haft 
sådan en rigtigt god mobil, og hun ville have en ny og så kastede 
hun rundt med den, og den gik ikke stykker, hun ville lege hop 
over bolden med den og alt muligt. Men så faldt der så to knapper 
af, hun kunne stadigvæk godt bruge den, og så har hun da fået en 
ny nu, og det er så den samme mobil 

 

Ulla (griner) hop over bolden  
Moderator (griner) ja  
Sille (griner)  
Lene Jeg forstår ikke lige hvordan den kunne hoppe? (kigger på Sanne)  
Sanne Jamen, de kastede den op på muren (rækker sin højre hånd i 

vejret), og så når den landte ned… 
 

Ulla Sikke en opdragelse Ulla er ’forfærdet’ over at 
Sannes søster havde gjort 
det med mobiltelefonen 

Sanne (griner)  
Sille Jeg synes ikke selv, at hun er så pæn, hende på billedet… Kvinden i annoncen er 

ikke pæn 
Moderator Hun er ikke så pæn?  
Sille Nej, ikke håret i hvert fald Sille kan ikke lide 

kvindens hår 
Lene, Sanne (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Moderator Er det kun på grund af kun af håret eller?  
Sille Ja, lidt måske, jeg ved ikke… Jeg kunne heller ikke finde ud af, 

heller ikke selv gå i sådan nogle sko, altså… 
Sille kan heller ikke lide 
skoene fordi de klemmer 
og er høje 
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Moderator Nej  
Sille Jeg synes bare, at det ligner lidt at de klemmer på fødderne 

(kigger på Moderator) 
 

Ulla Ja, det synes jeg også  
Lulu (nikker)  
Moderator Er der mere ved de der sko, sådan I ikke sådan?  
Sille Der er prikker, og der er høje hæle… jeg gider ikke at gå i høje 

hæle 
 

Sanne (utydeligt)  
Sille Nej, prikker de er ok, synes jeg  
Ulla Min mor hun har også engang købt sådan nogle helt vild høje 

(forklarer med sin hånd, hvordan de så ud) men hun kunne bare 
ikke gå i dem så hun byttede dem  

 

Sanne Jamen, jeg kan heller ikke lide sådan nogle sko, hvor tæerne 
stikker ud i enden 

 

Moderator Nej  
Lene Så skulle alle (utydeligt)  
Moderator (griner) Hvad med resten af det tøj, hun er i? (peger på kvinden i 

3 annoncen) 
 

Sille Det er faktisk meget smart, det er ok Sille synes, at tøjet er 
smart 

Sanne Jeg kan godt lide den der… (utydeligt)  
Sille Halskæden (Sille hæver stemmen) hun har på den der med den 

hest, den, den vil jeg ikke selv gå i den halskæde 
Sille hæver stemmen og 
taler sit synspunkt, Sille 
er opinionleader 

Lene Nej, det vil jeg heller ikke (kigger på Moderator) Lene følger Silles udsagn 
Ulla Det ville jeg heller ikke Ulla følger Silles og Lenes 

udsagn 
Moderator Hvordan kan det være?  
Sille Jeg synes bare, det er ikke mig med sådan en hest i lyserød Kan ikke lide lyserød, 

Lene følger Sille 
Lene Det er heller ikke mig, det er heller ikke mig (ryster på hovedet)  
Moderator Hvordan kan det være, at det ikke er jer?  
Lene Så skulle den være i blå og i hvid  
Moderator Så skulle den være i blå og hvid?  
Sanne Jeg er ikke så vild, jeg er ikke vild med heste (ryster på hovedet og 

kigger på Moderator) 
Sanne er ikke vild med 
heste 

Moderator Nej  
Sanne (utydeligt)  
Ulla Jeg synes måske, at halskæden den er sådan lidt for stor Ulla synes, at halskæden 

er for stor 
Sille Ja  
Ulla Ja, jeg kan bedre lide små halskæder, lidt sådan en som din lidt, 

små perler og sådan 
 

Moderator Ja  
Sille og Sanne (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Moderator Øh, du sagde, at den skulle være blå og hvid, hvis det var, 

hvordan kan det være at den skal være blå og hvid? 
 

Lene Fordi at det er mine yndlingsfarver  
Moderator Det er dine yndlingsfarver?  
Lene Jeg synes det der er alt for piget Halskæden i annoncen er 

for piget for Lene 
Moderator Det er for piget?  
Sille Jeg vil nok aldrig have sådan en hvis jeg skulle have, fordi…  
Sanne (ryster på hovedet)  
Moderator Det er ikke noget I sådan?  
Sanne Hvis jeg skulle have en så skulle den enten være helt hvid eller 

sort 
 

Moderator Ja  
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Sille Og lidt mindre  
Sanne Ja, og lidt mindre  
Lene Ja, jeg ville også godt have den i mindre Lene er follower, hun 

følger Sille og Sanne 
Moderator Ja, ok…øh, har I andre kommentarer til hendes tøj?  
Lulu Nej (ryster på hovedet)  
Sanne Nej  
Lene (utydeligt)  
Moderator Men det der hår der, for lige at vende tilbage til det, det synes I 

ikke det var? 
 

Sanne Nej (ryster på hovedet)  
Lene Det er lidt for stort, sådan ud (viser med sine hænder, hvordan 

håret er for stort) 
 

Moderator Det er for stort?  
Sille Og så krøller det, nej, krøller har jeg ikke noget imod, men…  
Lene (utydeligt)  
Sille Jeg har set en film, hvor…  
Sanne Der er også drenge der har det  
Lene (utydeligt)  
Ulla Jeg synes, at det er sådan lidt stort på hovedet  
Sanne Nogle gange er det pænt til nogle..  
Lene Det er pænest til drenge  
Moderator Det er pænest til drenge?  
Sille Nej, nej, det synes jeg heller ikke at det er  
Sanne Nej, men nogle gange så er det pænt til nogle..  
Sille Der er også en, en der hedder (utydeligt) Blue, han er også…  
Sanne Ja, det er pænt  
Sille Det er meget pænt  
Ulla Hvad med ham i B Boys? (taler til Sanne)  
Sanne Jamen, han er pæn (smiler og kigger ned i bordet) Sanne kan godt lide B 

Boys 
Ulla, Lulu og Sanne (griner)  
Moderator Kan du godt lige B Boys eller hvad? (kigger på Ulla og Sanne)  
Ulla Nej…  
Sanne Jeg er fan af dem (peger på sig selv)  
Moderator Ja, er det det nye musik de har udgivet eller hvad?  
Sanne Nej, det er alt deres musik  
Sille Jeg er fan af Orlando Bloom  
Sanne Jeg har været fan af dem lige siden de begyndte  
Moderator Det har du, ja  
Sille Jeg er fan af Orlando Bloom Sille er fan af Orlando 

Bloom 
Moderator Ja  
Lulu Jeg har rigtig mange, jeg har seks idoler (smiler) Respondenterne kommer 

selv ind på hvem deres 
idoler er 

Moderator Hold da op  
Ulla Jeg er fan af mange  
Lulu Jeg kan godt lide Johnny Depp også, og så alle dem der spiller 

med i Venner 
Lulu er fan af Johnny 
Depp + fan af dem der er 
med i Venner 

Moderator Ja  
Lene (utydeligt)  
Ulla Jeg har også været fan af Johnny Depp… Men ikke sådan, ikke 

bare, de lavede en eller en anden, som ikke var så populær 
(utydeligt) 

Ulla har været fan, men 
da han lavede en mindre 
god film er hun ikke fan 
mere 

Moderator Hvad er det der er specielt ved Johnny Depp?  
Sanne Han er helt vild, jeg synes, at han er helt vild god til at spille  
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skuespil… 
Sille Det synes jeg også (kigger på Lene og smiler)  
Sanne Han er lidt sjov…  
Moderator Ja   
Sanne Og han spiller sin rolle rigtig godt  
Lulu Han spiller mange forskellige ting Lulu ved, at Johnny Depp 

spiller mange forskellige 
ting 

Moderator Ja  
Sanne Og han er en rigtig god komiker, sådan (nikker på hovedet) Johnny Depp er en god 

komiker 
Lene og Sille (hvisker til hinanden)  
Moderator Ok… nu, hvor I ser den her annonce her, er det en I vil snakke 

med jeres venner om? 
 

Sille Nej, jeg vil ikke… Sille vil ikke snakke med 
venner om annonce 

Lene (ryster på hovedet) Nej, jeg vil heller ikke  
Moderator Hvorfor vil I ikke det? (døren går op og der kommer mennesker 

som skal ind i lokalet ved siden af, respondenterne vender sig om 
for at se, hvad der sker)… men den vil I ikke snakke med jeres 
venner om? 

 

Sille Nej, det er ikke sådan noget jeg går så meget op i…  
Lene og Sanne (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Moderator Hvordan kan det være?  
Sanne Jeg kunne godt finde på at sige, sådan har I set den der annonce… Sanne vil godt snakke 

med venner om annoncen 
Lene Ja, det kunne jeg også godt Lene følger Sannes 

udsagn 
Sanne Jeg siger ikke sådan, synes I ikke bare at den der er helt vild god, 

den der annonce… 
 

Moderator Nej   
Sanne eller fordi hvis man siger og nogle synes at den er dårlig, så kan 

man godt komme op i sådan en slagsmål om den er god eller 
dårlig eller sådan noget…  

Man kan komme i 
slagsmål/diskussion om 
hvorvidt mobiltelefonen er 
god eller dårlig  

Moderator Ok   
Lulu Jeg vil kun snakke med mine venner om den, hvis nu jeg syntes at 

mobilen den var god 
Produktet afgør hvorvidt 
annoncen videreformidles 
til venner 

Sanne Så ville jeg nok sige, synes I ikke at den her mobil ser meget god 
ud 

 

Lene Men hvis jeg ikke kan lide mobilen så snakker jeg ikke om den  
Moderator Så snakker du heller ikke om den  
Sille Jeg kunne godt finde på det hvis nu jeg syntes at den der mobil 

den ser meget sjov ud… 
 

Sanne Ja, hvis den ser meget sjov ud så kan man godt finde på at snakke 
om den 

 

Moderator Ja, ok  
Sille Jeg kunne også godt finde på at selvom den ikke lige er min smag 

så spørge hvordan er din smag eller kan du godt lide den… 
 

Sanne Ja (nikker)  
Moderator  Ja, så det er altså ikke noget I bruger ret meget tid på?  
Lene, Sille, Sanne (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Sanne (ryster på hovedet)  
Lulu og Ulla (sidder stille og kigger og lytter)  
Lene Jo, lidt, det vil jeg… nogle gange bruger vi noget…  
Moderator Men hvad så får I så lyst til at… nu ser I den her for første gang, 

og der er også nogle af jer der har set den før, får I lyst til at købe 
en af de to mobiltelefoner? 

 

Lene Nej (ryster på hovedet)  
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Sanne, Lulu, Ulla (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Sille Ja, jeg ville, hvis nu der var nogle der var bedre (utydeligt)…  
Lene, Sanne, Lulu og 
Ulla 

(utydeligt)  

Sille …sådan en der i en anden farve… Jeg synes, at den er lidt for grå  
Lene Man kan også få den i andre farver (kigger på Sille)  
Moderator Hvordan vil I finde ud af, om den så er god?  
Lene Jeg vil gå ind i en eller anden butik….  
Sanne Og så spørge…  
Lene Og så spørge  
Sanne (utydeligt) måske gå ind og tjekke den hvordan man kommer ind i 

menu og sådan noget 
Tjekke mobiltelefoner ved 
at gå i butikker og tjekke 
mobiletelefonens menu 

Moderator Så man kan se om den er…  
Sanne Så man kan prøve den… og så ved man jo hvad man går ind til, så 

kan man det jo hvis man får den 
 

Moderator Ja (kigger mod døren, da der komme flere mennesker, der skal ind 
i lokalet ved siden) 

 

Sanne Så…(kigger på Sille)  
Moderator Og vi fortsætter (griner),yes, jamen, hvad er det så I tror, at 

annoncen den forsøger at fortælle? 
 

Sille At vi skal købe en ny mobil Sille mener at budskabet 
er at der skal købes en ny 
mobiltelefon 

Sanne At vi skal købe mobilen  
Lene (utydeligt)  
Sanne Ja, og den er rigtig god Sanne synes, at 

budskabet også er at 
mobiltelefonerne er gode 

Lene (utydeligt)  
Sille Nej, det vil jeg ikke sige, jeg vil bare sige at de synes at den er god 

og de gerne vil have at jeg køber den  
 

Moderator Ja  
Sille Altså, den ser også meget god ud  
Sanne Altså, nogle gange så skriver de, nogle gange så skriver de også i 

sådan en annonce… de overdriver lidt for at få os til at købe den… 
Sanne mener det der 
skrives i en annonce tit er 
overdrevet (afsender-
indsigt) 

Ulla og Sille Ja  
Moderator De overdriver lidt?  
Sanne Ja, de skriver at de er lidt for gode og sådan…  
Moderator Ja  
Sanne …og når man får dem så er de ikke helt så gode  
Moderator Er det noget du selv har oplevet?  
Sanne Ja, den første mobil jeg havde, den sagde de at den var helt vild 

god, men det synes jeg ikke at den var, hver gang jeg tabte den 
bare, selvom jeg tabte den på mit gulvtæppe så slukkede den af 
sig selv… 

Falsk markedsføring 

Lene Det gjorde min også…  
Moderator Var det så noget, at du talte med dine venner om at den var 

dårlig? 
 

Sanne Nej, det… (ryster på hovedet)  
Sille Du sagde lidt til mig  
Sanne Ja, nogle gange siger jeg det kun til de venner jeg er mest 

sammen med, jeg siger det ikke helt ud sådan til alle sammen.. 
 

Moderator Nej  
Lene og Ulla (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Ulla Ja, lige som hende der (henviser til den måde, som kvinden i 

annoncen holder mobiltelefonen) 
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Sanne Nogle gange de der reklamer de laver i fjernsynet, de skal også 
vise forestille at de er rigtig gode til de der ting de kan og sådan 
noget 

 

Moderator Ja   
Lene Jeg kan bare ikke altid forstå reklamerne Lene kan ikke altid forstå 

reklamer 
Moderator I kan ikke altid forstå reklamerne?  
Sille Jo, nogle gange…  
Sanne Jeg kan godt forstå dem (Sanne hæver sin stemme) men jeg 

synes, at det er lidt 
 

Sille  (utydeligt)  
Sanne De laver sådan nogle reklamer der… (utydeligt)  
Sille Jeg kan sagtens forstå reklamerne om de er på engelsk eller de 

taler tysk eller (smiler) 
 

Sanne (utydeligt) den er meget god, og den er sej, og den kan bruges til 
meget… 

 

Moderator Ja  
Sanne …at den kan lyse og sådan noget  
Ulla Jeg har set sådan en reklame jeg kan ikke huske om det er for en 

mobil eller en computer eller… luge da reklamen den begyndte så 
kom der sådan nogle stjerner ud (viser stjernerne med sine 
hænder), og så kom den der, nye skinnende computer eller mobil 

 

Lene, Sille (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Ulla Så drejede den rundt så man kunne se hele mobilen (viser dette 

med sine hænder) 
 

Moderator Ja (nikker)… øh, nu når I siger at annoncen gerne vil have jer til at 
købe mobilen, hvordan… hænger det så sammen med den 
overskrift I så heroppe? (peger på overskriften i annoncen) 

 

Sanne Den siger forkæl dig selv med den her nye mobil og sådan noget…  
Sille  Fordi den er så god Sille afkdoer deduktivt ift. 

overskrift og budskab 
Lene  Den er så god og sådan noget Len følger Sille 
Moderator  Ja  
Sanne  Hvis man køber den så bliver man bare så glad for den, og så 

forkæler man sig selv og sådan  
 

Moderator  Er det vigtigt at forkæle sig selv Sille og Lene mener ikke 
at det er vigtigt at 
forkæle sig selv 

Sille Nej…  
Lene Nej  
Sille …jo, det kommer an på med hvad og sådan  
Lene Det kommer an på hvad for en type du er (strækker hænderne ud 

foran sig, kigger ned i bordet) 
 

Moderator Det kommer en på hvilken type man er? (taler til Lene) At forkæle sig selv 
komme an på hvilken 
type man er 

Sanne Ja, hvis man er sådan en der kun tænker på sig selv og så noget… Sanne synes, at 
selvforkælelse kan være 
negativt 

Lene og Sanne (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Lene Så skal man også tænke på andre  
Sanne Ja, tænke på de andre også, forkæle dem..  
Sille Man skal selvfølgelig også tænke på (utydeligt)…Man skal 

selvfølgelig også tænke på sig selv 
Sille mener, at man skal 
tænke på sig selv også 

Ulla Altså hvis man er alt for selvglad…  
Lene Så forkæler man også sig selv  
Moderator Ja, men jeg tror sådan set at det var det …så vil jeg gerne bede jer 

om at tegne en tegning af det I laver i jeres fritid (moderator 
rejser sig for at give papir til respondenterne) 

 

  TEGNING 
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Sille  Ok (sætter armene over kors)  
Ulla Skal vi tegne os selv?  
Moderator  Hvad I laver i jeres fritid  
Lene (strækker armene i vejret og smiler)  
Moderator Alt det I laver i jeres fritid  
Sanne Skal vi tegne noget forskelligt?  
Moderator Det må I meget gerne  
Lene Hallo (vender sig til Sille)  
Sanne  Skal det være små tegninger?  
Moderator Jeg har også nogle tuscher …det bestemmer I selv  
Lene Men jeg ved ikke hvordan man tegner en ting bare kan man ikke 

skrive det? 
 

Lene (utydeligt)  
Sanne  Jeg laver mange ting…  
Ulla (utydeligt)  
Moderator Og så når I færdige med tegne så må I…   
Ulla (utydeligt)  
Moderator Ja, hvad I laver i jeres fritid. Når I ikke er i skole, hvad laver I så?  
Sanne Jeg tegner små billeder  
Moderator  Ja  
Ulla, Sanne og Sille  (taler i munden på hinanden) Ja (smiler)  
Sille  Sanne, du presser  
Sanne Nej, jeg gør ikke  
Lene Hvad laver du? (kigger på hvad Sille tegner)  
Sille  Øh… Du går da til kor  
Lene Nå, ja Lene går til kor 
Sanne Øh, hvad skal jeg tegne? (kigger op i luften) jeg kan tegne så 

meget (kigger på Sille og smiler) 
Fritidsinteresser 

Ulla Jeg går da også til spejder Ulla går til spejder 
Sanne Dans, og svømning… Sanne går til dans og 

svømning 
Ulla Skal du stoppe til dans?  
Sanne  Nej, jeg skal stoppe til svømning  
Alle  (tegner alle sammen)  
Sille  Øh…  
Lene  Jeg kan ikke lige se hvordan jeg skal tegne svømning…(kigger på 

Sille) 
 

Moderator I må altså også gerne skrive, hvis I ikke kan tegne det  
Lene Ok, godt  
Sanne  Jeg tror, at jeg tegner lidt og så skriver hvad det er (taler til Sille 

og Lene) 
 

Ulla Kan man se hvad jeg tegner…  
Sanne Må jeg låne en sorte efter dig? (taler til Ulla)  
Ulla Det er ikke en sort en…  
Sanne Hvad så, Sille, må jeg låne den sorte efter dig?  
Lene (giver sin farve til Sanne)  
Sanne Ok   
Ulla Også hvad man laver derhjemme og sådan? (kigger på Moderator)  
Moderator Ja, alt hvad du laver i din fritid (utydeligt)  
Ulla Ja, jeg elsker at tegne Ulla elsker at tegne 
Sanne Jeg elsker at lege og være sammen med mine venner Sanne elsker at være 

sammen med venner 
Moderator Ja  
Sille  Ja, det gør jeg også (smiler)  
Moderator Prøv at tænk på alt det I laver udenfor skolen..  
Sille  Nogle gange så er jeg også i København med min mor eller nogen 

steder at købe tøj  
Sille shopper i København 
med sin mor 

Lene Ja, det er sjovt  
Sille  Ja, det er sjovt  
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Moderator Er det sjovt at købe tøj?  
Lene og Sille Ja  
Sanne  Ja, jeg er tit i byen med min mor Sanne er ofte ude at 

shoppe med mor 
Lene (utydeligt)  
Sille og Sanne (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Moderator Du går til fodbold, jamen, det er også sjovt (svarer Lene)  
Sanne Min mor arbejder nemlig midt i Aalborg, og så tager jeg tit over til 

hende efter skole… 
 

Moderator Ja   
Lene (utydeligt)  
Sanne Jeg er mest sammen med min storesøster så går vi i byen sammen 

og kigger på butikker 
Sanne shopper dog mest 
med storesøster 

Moderator Det lyder da hyggeligt  
Sanne Det gjorde vi i hvert fald her i de sidste to uger for min storesøster 

er lige blevet konfirmeret, og så har vi købt tøj og sådan noget 
 

Moderator Ja  
Ulla  Da jeg gik i børnehave (utydeligt) og så tog vi altid i byen, og så 

sagde jeg til min mor, mor hvor skal vi hen i dag (griner og kigger 
på moderator) og så siger hun vi kan bare tage ind til Aalborg 
(griner) 

 

Moderator Men det er i hvert fald dejligt at gå i butikker så?  
Alle   Ja  
Lene og Sanne (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Sanne Jeg er meget tit i København og kigge i butikker fordi min bedste 

ven bor i København 
 

Moderator Ok  
Sanne Vi kan godt lide at gå i butikker sammen og sådan noget  
Ulla  Min farmor bor i København  
Lene Nå, ja, du går også til dans  
Sille Ja  
Moderator  Hvor går I til dans henne?  
Sanne, Sille og Ulla Dance Action, her i Aalborg  
Sane Mig og Ulla vi går så sammen  
Ulla På begynderhold  
Moderator Er det Rikke Mortensen, der underviser jer eller hvad?  
Sille, Sanne og Ulla Nej  
Sanne Vi, hvad er det vores hedder? (kigger på Ulla)  
Sille  Hun hedder Rikke i hvert fald  
Sanne  Men ikke på vores  
Ulla  Nej, men hende der der var der i går, hed hun ikke Rikke? (kigger 

på Sanne) 
 

Sanne Nej det var ikke hende (ryster på hovedet)  
Moderator Hende Rikke Mortensen jeg tænker på, det er hende der ejer det, 

med det store røde hår. Hun er rigtig sød 
 

Lene, Sanne, Ulla (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Ulla  Jeg er kommet hertil (viser sin tegning til de andre piger)  
Sille  Min lærer hedder Sisse til dans  
Moderator Ja  
Sanne  (utydeligt)  
Moderator Lulu, hvad med dig? Hvad går du til?  
Lulu Øh, jeg går til blokfløjte og så er jeg rigtig meget sammen med 

mine venner 
Lulu går til blokfløjte og 
er sammen med venner 

Moderator Ja, hvad laver du så når du er sammen med dine venner?  
Lulu Vi kan godt lide at se film, og bare sidde og snakke og hvis vi har 

problemer så kan vi snakke med hinanden 
Lulu snakker om 
problemer med venner og 
ser film med venner 

Moderator Ja  
Sanne Jeg snakker også tit, hvis jeg sådan har problemer med, hvis der  
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er noget der er træls og hvis man bliver lidt, og hvis der er sket 
noget i ens familien, så siger jeg det kun til de venner, som jeg 
ved ikke siger det til nogen 

Moderator Ja  
Lene (utydeligt)  
Moderator (griner)… men det er vigtigt, at den man fortæller det til ikke siger 

det andre så? 
 

Sanne  Ja… det kommer an på om man vil have det sagt til andre eller ej… 
ja, hvis nu det er en hemmelighed eller noget man siger til nogen 

 

Lene Sådan (kigger på Moderator og smiler)  
Ulla En af mine gode venner hun er på ferie og hun skal være der i tre 

måneder 
 

Moderator Ja  
Sanne Ja, er det ikke Else?  
Ulla Nej  
Sanne (ryster på hovedet) (utydeligt)  
Sille  Der er også der hedder Pia, hende går jeg i klasse med, hun skal 

næste år, eller jeg kan ikke huske hvornår hun skal afsted…. 
 

Lulu Det er februar  
Sille Ja, det er februar, der skal hun…  
Lulu Et halvt år til USA  
Sille Der skal hun til USA, i et halvt år  
Ulla (utydeligt)  
Lene Jeg ser også fjernsyn  
Moderator I ser også fjernsyn, hvad synes I om fjernsyn?  
Sille  Det kommer an på hvad der er i, jeg ser meget The Voice eller 

MTV 
Sille ser The Voice eller 
MTV 

Moderator The Voice eller MTV?  
Sille Ja  
Sanne Ja, jeg ser også The Voice  
Lene (utydeligt)  
Moderator Uhyggeligt gysere? (taler til Lene)  
Lulu Jeg ser, så tit jeg kan nå det, så ser jeg Venner, det kan jeg også 

godt lide, jeg er fan af venner 
Lulu fan af Venner 

Moderator Venner, ja, det er også en god serie  
Sanne  Jo, faktisk men jeg er ikke sikker  
Lene Hvad er det for en serie? Er det den der Alberte også kan lide? Og 

så ved jeg godt hvad det er for 
 

Moderator Er der andre serie, I sådan synes er gode?  
Sanne Altså jeg kigger tit om aftenen, hvad der sådan kommer i 

fjernsynet, nogle film eller et eller andet 
 

Lene Anna Pihl  
Sanne Ja, Anna Pihl det så jeg også meget Anna Pihl er godt 
Lene Jeg kan godt lide Anna Pihl og Gilmore Girls Gilmore Girls er godt 
Moderator Gilmore Girls, ja  
Sanne  Og jeg kigger nogle gange om der kommer sådan nogle kendte 

film om aftenen 
 

Lene  Ja, Mr. Bean (smiler) Mr. Bean er godt 
Moderator Mr. Bean?  
Lene Ja, især Mr. Beans Ferie  
Ulla  Ja, Mr. Bean (griner) der er også Mr. Bean tegnefilm  
Lene  Jeg ser også nogle gange Cartoon1  
Lulu Jeg ser også det der om søndagen der kommer sådan nogle 

Hollywood programmer, dem kan jeg godt lide at se 
Lulu kan lide at se 
Hollywood programmer 

Moderator Er det spændende at se på de kendte  
Lulu Ja  
Ulla (utydeligt)… min bedste ven (utydeligt) (taler til Sille)  

                                                 
1
 Her refererer Lene til Cartoon Network. 
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Moderator Så er tiden ved at være udløbet, så derfor vil jeg gerne bede jer 
om at skrive jeres navn på tegningen og så også hvor gamle I er 

 

Alle  Ja (skriver alle sammen navn og alder bagpå tegningen)  
Sille  Jeg bliver ti til juli  
Moderator Du skriver bare hvad du er nu  
Sille Ja, ja… jeg er ni et halvt  
Moderator Ja  
Sille  Nej, jeg er mere  
Moderator Ja, du er faktisk mere  
Sille  Bag på tegningen?  
Moderator Ja, bag på tegningen der skriver I jeres navn og alder  
Sille Ok, jeg skal bare lige finde ud af hvor mange måneder  
Ulla Skal vi skrive vores efternavn?  
Moderator Det behøver I ikke  
Lene Det gør jeg  
Moderator I må gerne… Og så hvor gammel du er (taler til Lene)… så kan I 

bare give mig dem… tak skal I have 
 

Lene, Sille, Sanne (utydeligt)  
Moderator Tak for det (tager imod Lulus tegning og derefter nogle de andres 

tegninger) 
 

Sanne Er der frikvarter nu eller?  
Lene Det ved jeg ikke  
Sille  De andre har vist time  
Moderator  Tak for det (får Silles tegning)… det er meget, meget fint  
Lene, Sille, Sanne og 
Lulu 

(rejser sig alle samme op for at gå)  

Moderator Ov, I skal Ikke gå endnu I skal lige gennem nogle flere ting, Vi er 
ikke færdige endnu (griner og pigerne sætter sig ned) 

 

Lene, Sille og 
Moderator 

(utydeligt) det kunne man også godt tro (griner)  

  FORBRUG 

Moderator Jeg har nogle flere spørgsmål til jer, det handler omkring forbrug, 
og det første spørgsmål jeg gerne vil stille jer er, hvem bestemmer 
det tøj I går i? 

 

Sille Mig selv, og lidt min mor Sille og mor bestemmer 
tøjet 

Lulu Jeg har sådan en aftale at jeg skal i noget tøj som jeg kan lide, og 
som hun kan lide 

Aftale om at Lulu går i 
tøj, som mor kan lide 

Sanne Ja, jeg må ikke gå i, min mor kan bedst lide, at jeg går i bukser og 
sådan noget, det kan jeg også bedste lide, og så går jeg i 
nederdel, jeg kan ikke så godt lige at gå i lange nederdele 

Sanne kan ikke lide lange 
nederdele 

Lene Nej, det kan jeg heller ikke  
Ulla Det kan jeg heller ikke  
Moderator Hvordan kan det være?  
Sille Jeg synes bare, det har jeg ikke så meget lyst til at gå i lange 

nederdele, jeg har mest lyst til at gå sådan i korte nederdele 
 

Moderator Det kan du bedst lide  
Sanne Ja og så har jeg også meget tøj, jer er lille af min alder, i min 

størrelse, så er der tit helt vildt meget tøj som jeg godt kan lide, 
men som jeg ikke kan passe… 

 

Moderator Ja  
Sanne  … og så når jeg venter på at jeg kan passe det så er der kommet 

noget nyt (utydeligt) men nogle gange så køber jeg det stadigvæk 
 

Moderator Ja  
Sanne Jeg vil gerne have sådan en trøje man tager over, sådan en slags 

vest i sort… 
 

Moderator Ja   
Sanne … men der er lige to numre for stor  
Moderator To numre for stor, ja  
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Sanne Jeg går allermest i bukser, men skal det være nederdel så skal det 
også være sådan lidt lårkort, det kan jeg bedst lide, det skal 
selvfølgelig… men jeg bestemmer sådan mest selv, hvad jeg tager 
på, min mor.. 

Sanne bestemmer mest 
tøjet 

Moderator Ja, din mor er lige inde over det engang imellem   
Sille  Altså jeg vil aldrig gå i noget tøj, der er for lille eller…   
Lene Gammelt tøj  
Sille  … hvor man kan se min mave eller… Sille synes at bare maver 

er utjekkede 
Ulla Jeg synes ikke, jeg kan ikke så godt lige at gå i sådan nogle store 

kæmpe kjoler 
Ulla kan ikke lide kæmpe 
kjoler 

Lene Nej,  
Sille  Nej, ikke kjoler  
Sanne (ryster på hovedet)  
Moderator Hvordan kan det være at I ikke vil gå i kjoler?  
Sanne Til fester, hvis det er kjoler jeg har på til fester, det er sådan nogle 

man tager over med knapper her(peger på sin krop) og der 
hænger sådan en snor bagved 

 

Sille Jeg går aldrig i kjoler  
Ulla Jeg har en lille kjole på i dag  
Lulu Min mormor hun sender fra Irak, dem har hun selv syet Lulu får tøj af sin irakiske 

mormor, som denne har 
syet 

Moderator Ja, den er også garanteret flot  
Lene Jeg har ikke sådan nogle kjoler, der starter her og går sådan hele 

vejen ned… (ryster på hovedet) 
 

Sille Jeg går aldrig i kjoler lige meget hvad Sille går aldrig i kjoler 
Sanne Hvis jeg skal gå i kjoler så skal jeg selv bestemme dem…  
Moderator Så skal I selv bestemme dem?  
Sanne … ja, jeg havde til min storesøsters bedste ven, der havde jeg kjole 

på, det er sådan en med sådan nogle stropper heroppe, som gik 
sådan lige ned under knæene, og der sad lidt stramt på, den synes 
jeg at den var fin 

 

Sanne Til min storesøsters konfirmation der havde jeg så nederdel på 
med sådan et lidt strutskørt på 

 

Ulla Jeg kan bedste lige at gå i almindelige bukser (utydeligt) jeg har 
lige været til konfirmation hos min kusines veninde og der havde 
jeg bare sådan nogle hvidblomstrede bukser på (utydeligt) 

 

Lulu Jeg kan bedst lide at gå i bukser, men jeg har tit problemer fordi at 
jeg er høj, og hvad hedder der, og så er jeg sådan lidt tynd i det 
og så min mor skal altid sy elastikker i mine bukser, det er lidt 
træls synes jeg 

Lulu kan bedst lide at gå i 
bukser 

Sanne Jeg skal hele tiden gå med bælte undtagen i mine stramme 
bukser, dem kan jeg bedste lide at gå i 

 

Ulla Min veninde hun gik i sådan en helt vild stor kjole, den havde 
perler og alt muligt på (utydeligt) og så nylonstrømper på og så 
sådan nogle flotte højhælede sko med sådan nogle sløjfer på, der 
hvor den der bare fod den slutter 

 

Moderator Ja  
Sanne Jeg har også et par lidt en slags højhælede sko, det er sådan en 

meget stor hæl, som jeg har fået af en fra min klasse, fordi hun 
ikke kunne passe dem mere, men dem går jeg ikke så tit i 

 

Moderator Nu snakkede I om her tidligere, at I godt kunne lide at kigge på tøj 
og gå i butikker, går I så meget op i jeres udseende og tøj? 

 

Lene, Sanne, Lulu og 
Ulla 

Nej…  

Sille Lidt  
Lene, Sanne, Lulu og 
Ulla 

Lidt Følger Silles udsagn, de 
fire af dem går lidt op i 
udseendet 
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Lene Jeg kan ikke lide at gå i klovnetøj  
Moderator Ja, hvordan kan det være?  
Sille Fordi jeg synes ikke, at der er så dejligt at se sådan lidt dum… jeg 

kan godt lide at se godt ud.. 
Vil gerne se godt ud, vil 
ikke se dum ud 

Moderator Du kan godt lide at se godt ud?  
Sille ..det er nok 30% af min tid, ja, og så 70% på skolen og så noget… 

det føler også lidt sådan med drengene og sådan (griner og smiler) 
Sille bruger 30% af tiden 
på at komme til at se 
godt ud, dette siger hun 
som den eneste 

Lene, Sanne, Lulu og 
Ulla 

Ja (griner og smiler)  

Moderator Hvem synes I er sej? Er det nogen på skolen, nu snakkede I også 
om at I havde nogle idoler 

 

Sille Orlando Bloom (peger på Moderator) Orlando Bloom er sej 
Sanne  B Boys B Boys er seje 
Ulla B Boys, Sanne  
Moderator  Er der nogen på skolen?  
Sille Mig Sille synes hun selv er sej 
Lene Dig selv  
Sille Ja, mig selv  
Moderator Ja  
Lulu En jeg har gået i børnehave med jeg kan rigtig godt lide hende, og 

vi kan godt lide de samme ting 
 

Moderator  Ja   
Sanne Jeg synes også at min veninde fra København hun er meget sej, 

hun har været med i MGP og sådan… 
Veninde er sej 

Moderator Ok  
Sanne …vi kan også lide de samme ting, og vi er begge to fan af B Boys, 

og så har vi det sådan at hver gang vi er sammen, så snakker vi 
altid om B Boys 

 

Moderator Så man har nogle fælles interesser… Fælles interesser er fedt 
Sanne Ja, går ind på internettet og printer ting ud med B Boys, og så når 

vi bliver lidt større så får vi lov til at gå ind på internettet og skrive 
til dem og sådan noget 

 

Moderator Ja   
Sanne Så det må vi så gøre når vi bliver lidt større  
Ulla Jeg går ikke så meget op i mit udseende, jeg vil gerne, jeg vil ikke 

have for mange knopper og alt muligt og sådan 
Ulla ønsker ikke knopper 
= bumser  

Sille Altså hvis jeg har en bums så tager jeg sådan noget på, noget 
heroppe, og det har jeg for eksempel på, og så har jeg sådan 
noget der ligner hudfarve  

 

Sanne Ja, sådan noget stift derpå, sådan noget læbestift noget på Stift = dækcreme 
Ulla Jeg bruger noget creme  
Moderator Er det for at dække det så?  
Lene, Sille, Sanne Ja  
Sanne Jeg kan ikke bruge så meget sminke for jeg har astma og så kan 

jeg ikke tåle noget sminke, jeg kan ikke tåle øjenskygge, pudder 
og noget bestemt lipgloss (utydeligt)  

 

Sille Sanne, du bruger faktisk ikke sminke  
Sanne Nej, nej  
Moderator Er der nogen I kender, der bruger sminke?  
Ulla Min kusine  
Sanne Og min storesøster  
Moderator Men det gør I ikke endnu?  
Alle  Nej   
Sanne Min storesøster står tidligt op om morgenen fordi hun har også et 

problem med knopper og så står hun sådan op om morgenen og 
putter det der creme på, og hun tager også nogle gange en lille 
smule mascara på 
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Ulla Jeg har set sådan i et blad der var der en dame i sådan en 
festkjole, der var sådan, i meget sejt tøj, hun havde, hun var bare 
helt sort om øjnene og sindssygt meget mascara på, og så havde 
hun bare sådan alt muligt øjenskygge der gik sådan helt her op, og 
så havde hun bare en tyk, en helt vild rød løbestift på, altså meget 
sådan mørkerød, og så havde hun øreringe og så var hun sådan 
helt lys i hovedet, og så var det som om hun glimtede, og havde 
alt muligt pudder på  

 

Moderator Ja  
Sille Altså nu har jeg også en stor, en meget, meget stor familie, fordi 

min fars kone, altså det er ikke min mor, hun har seks, syv andre, 
seks andre søskende og der er rigtig mange unge i og de har tit 
bumser, de får sådan nogle knopper i ansigtet… (kører den ene 
hånd rundt i ansigtet) 

 

Sanne Uhm… Sanne kan forestille sig 
det som Sille fortæller 

Sille .. men det kan man også meget se, det tror jeg ikke at de går så 
meget op i 

 

Moderator Nej, ok  
Sille Måske lidt  
Sanne Det var ligesom dengang jeg var til MGP, så var vi også, så var vi 

inde i sådan et VIP room, hvor jeg var med til at feste bagefter 
med stjernerne, så var der sådan en pige på min størrelse, hun 
havde også bare helt vildt meget mascara på og så de der streger 
under øjnene og læbestift og pudder, og hun var ikke større end 
mig 

Sanne kan ikke forstå at 
en pige på hendes 
størrelse bruger sminke 

Sanne Og det syntes jeg bare var sådan lidt overdrevet  
Moderator Lidt overdrevet, ja (nikker)  
Lulu  Altså jeg går ikke med makeup i skolen, men i fritiden sammen 

med mine venner, der kan vi godt lide at tage, overdrive os selv 
med makeup 

Lulu tager makeup på i 
fritiden 

Moderator Ja og lege lidt med det og sådan noget  
Sanne Jeg gør det også tit når jeg er sammen med min kusine, som er to 

år ældre end mig, og så har jeg en der er fire år ældre end mig, vi 
kan godt lide, vi har det rigtigt sjovt sammen…(utydeligt) 

 

Ulla Til konfirmationen der havde min storesøster givet mig mascara på 
fordi, mascara og så lidt på kinderne og lipgloss og så satte hun en 
stor knold, altså festen varede jo helt til klokken, helt til om natten 
og så noget, og så da jeg var ved at være træ så var det der 
mascara kommet ned i øjnene (griner) 

 

Moderator (griner)  
Ulla  Det så ikke så godt ud  
Moderator Det så ikke så godt ud  
Sanne  Mig og hende der Pia, da vi gik i anden klasse… der tog vi min 

storesøsters makeup og puttede neglelak og alt muligt på, og så 
var der en fra min klasse der hedder Bodil hun bider helt vildt 
negle, og så fik hun sådan en neglelak på som man får ondt i 
maven af når hun bider i dem, så sagde jeg vil du ikke lige have en 
helt ny neglelak på der glimter, og når det var tørt så puttede jeg 
det på hende, og så lige pludseligt så kom der, åh, det er sådan 
noget man få ondt i maven af (griner) 

 

Sille (kigger på Sanne og griner)  
Moderator  (griner)… ok, sådan noget som at efterligne andre, er det ok?  
Sanne Hvad for noget?  
Moderator At efterligne andre?  
Sille Det kommer an på om det er på den gode måde, at man har fået 

lov altså.. 
 

Moderator På den gode måde? Skal man have lov til at efterligne andre?  
Sanne Jeg synes at det er fint nok, altså de må jo godt tegne efter en, 

men jeg synes ikke at det er så sjovt hvis de skriver efter en i 
Sanne forstår ikke helt 
hvad det at efterligne 
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dansk eller matematik eller.. betyder, hun sætter det i 
forhold til det at kigge 
efter  

Sille Eller hvis man tager det samme..  
Sanne …det samme tøj  
Moderator Ja, jeg tænkte nemlig på tøj  
Sille Hvis nu den ene har noget helt vildt pænt tøj på en dag i skolen, 

og så kommer alle de andre bagefter og gør det samme eller siger 
efter en, det synes jeg ikke er… 

 

Lene og Sanne (utydeligt)  
Sille …men hvis nu man har sejt tøj og den anden også får det, så er 

det ok, men man skal ikke vær sådan helt, hey, jeg vil bare have 
det, hvor har du købt det (utydeligt) det er sådan lidt… 

Sille synes at 
tøjefterligning ikke er fedt 

Sanne  Det er ligesom jeg er ikke altid helt vild med at sige, hvor jeg har 
mit tøj fra, nogle gange så er jeg rigtig glad for at jeg har noget 
andet tøj end dem fra min klasse, hvis jeg siger det så kommer de 
også tit i det 

Trendsetter-træk hos 
Sanne 

Moderator Ja  
Ulla I vores klasse der var der engang sådan nogle støvler, det var 

sådan nogle lidt højre nogle med sådan nogle snorer rundtom og 
noget pels, og de var helt vildt meget populært, og så tror jeg at 
det var Bente fra vores klasse der startede med at købe de der 
støvler, og så kom Rina i dem, så kom Lis i dem og så blev det 
sådan… 

 

Moderator Og så var der mange der havde dem?  
Ulla Ja, og det var sådan lidt så kunne de ikke kende forskel  
Moderator Nej… er det vigtigt at være populær  
Sanne Nej (ryster på hovedet) Sanne synes ikke at det 

er vigtigt at være 
populær 

Sille Jo, lidt, jeg synes lidt Sille synes, det er lidt 
vigtigt at være populær 

Moderator Hvad med jer der siger nej, hvorfor er det ikke vigtigt at være 
populær? 

 

Lene, Sille og Sanne (utydeligt)  
Lulu Jeg vil ikke bare tage noget andet tøj på bare for at være populær Lulu vil ikke ændre sig for 

at være populær 
Sanne Nej, jeg vil ikke lave om på mig selv for at blive populær. Jeg 

synes også at det er lidt irriterende for alle fra klassen de vil så 
gerne lege med mig, og det synes jeg også er ok, jeg føler mig 
ikke meget populær og jeg gider ikke at lave om på mig selv, 
selvom der er mange der siger hvorfor er du den populæreste i 
klassen. Så siger jeg, jamen, det føler jeg ikke at jeg er… det gider 
jeg ikke at være… 

Sanne vil ikke lave om på 
sig selv for at være 
populær 

Sille Det føler jeg heller ikke at du er… Sille mener ikke, at Sanne 
er populær 

Sanne Nej…  
Sille Jeg synes, at der er mange der populære  
Sanne Ja, jeg synes ikke at, jeg synes faktisk ikke at der er nogle i vores 

klasse der er populære 
 

Sille Nej  
Sanne Måske nogle piger som der er mange der leger med og det er også 

nogle af drengene men ellers er der ikke nogen 
 

Moderator Du sagde, at det var ok?  
Sille Jeg synes at det er ok, jeg vil gerne være populær, det vil jeg 

gerne være 
Sille vil gerne være 
populær, som den eneste, 
opinionleader-træk 

Sanne Jeg vil ikke være sådan en hvor alle de bare løber efter en og som 
har en klike og sådan… 

 

Lulu Der var engang i vores klasse, der var der nogle drenge og nogle  
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piger, de råbte, de sagde at de var populære og så  sagde de til de 
andre at de ikke var populære, og det var sådan lidt, for dem der 
ikke var med, de, der var nogen der følte sådan, at vi er populære, 
og vores klasse har haft rigtig mange problemer, det har vi også 
stadigvæk 

Moderator Det har I også stadigvæk?  
Sanne Det er ligesom min storesøster, de har også lavet sådan nogle 

lister hvor der er vennelister og populærlister og sådan noget, der 
var det kun min storesøster og så en anden pige der hedder Mette 
og Solveig der ikke var med på den, og så gik de bare i sådan en 
klike de andre, og så måtte de så ikke gå sammen. Og så følte de 
sig udenfor Karina var altid ked af det når hun kom hjem og sådan 
noget 

De populære holder de 
andre udenfor 

Moderator Er det sejt eller er det utjekket at være anderledes? Altså at skille 
sig ud fra mængden? 

 

Sille Nej, det kommer an på…  
Sanne (ryster på hovedet)  
Sille  Det er sådan, jeg kunne godt tænke inde mit hoved, at hvis nu at 

der var sådan en der går rundt i, lidt mærkeligt tøj, altså. Jeg går 
ikke så meget op i det, men sådan noget som et sjal, hvor der bare 
står noget mærkeligt et eller andet ”bjældeklang”, altså det er 
sådan, det kan da godt være. Og så er der nogen, der går rundt i 
nogle meget mærkelige bukser, og så kunne jeg godt tænke, det 
ser lidt sjovt ud det der… 

Sille synes, at det er ufedt 
at skille sig ud 

Moderator (utydeligt)  
Sille  …men jeg har ikke tænkt mig at sige det til dem  
Sanne  Jeg kunne godt finde på at gå i lidt anderledes tøj fordi at jeg kan 

godt lide at gå i sådan noget specielt tøj, jeg går i forskellige farver 
og sådan noget 

Sanne vil gerne skille sig 
ud, trendsetter-træk 

Ulla Også mig  
Lulu Jeg går tit i tøj, for jeg får tit tøj fra hele verden fordi min mor har 

en stor familie, de bor, jeg har familie i USA og Canada og alle 
mulige andre steder, og så får jeg mest tøj fra Irak, der kommer 
min mor fra, så jeg går tit i andet tøj end de andre 

 

Sanne Har også meget, meget tøj fra Spanien og fra Italien og alt muligt 
fordi min storesøster tager til Spanien hver sommer og så tager de 
altid meget tøj med hjem ti mig, og så har vi så også en halvkusine 
og en halvfætter der bor i USA, dem får jeg så også meget tøj fra 

 

Moderator Hvad kan I så sige? Er det sejt, hvis man skiller sig ud, som også 
du siger Lulu, er det sejt eller er det utjekket? Hvordan? 

 

Sille Blandet, det kommer an på hvordan man skiller sig ud sådan Sille væver omkring om 
det er sejt at skille sig ud 

Moderator Det er blandet?  
Sanne Altså, jeg vil ikke komme og sige, se, jeg har bare fået nyt tøj og 

sådan, det har det egentligt ikke sådan…  Nej, men nogle gange så 
kan det godt være, så kunne jeg sige, hvis nu jeg har fået nyt tøj 
og der er ingen der sådan rigtigt har sagt noget. Så ville jeg for 
eksempel gå hen og sige prøv at se her jeg har fået den her nye 
trøje, ikke sådan overdrevet, se jeg har bare fået det her nye tøj 
sådan noget… 

 

Moderator Nej, så det er ikke sådan noget I vil gå og overdrive med?  
Sanne Nej, ikke sådan blæret  
Ulla Jeg tror, at Louise fra vores klasse hun var helt vild populær 

engang, alle drengene de var engang helt vilde med hende, og de 
løb efter hende og de kunne bare helt vildt gode lide hende, og de 
var bare sådan helt vild med Line fordi hun var tynd, og så legede 
hun bare rigtigt meget med drengene.. 

Ulla tror, at drenge kan 
lide tynde piger 

Moderator Ja  
Sille (utydeligt)  
Sanne Jeg er også blevet spurgt af mange om, også den klasse du har Sanne har mange venner 
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gået i (kigger på Sille), og af Louise og en der hedder Simone om 
jeg vil være med til MGP fordi jeg har mange venner i andre klasse 
og sådan noget og det synes jeg det er sjovt og dejligt nok, hvis 
nu dem i min egen klasse de ikke leger med mig så kan jeg gå 
derhen. En der hedder Lone hun går helt vildt med mig fra første 
klasse fordi vi startede med det en af de første dage hun kom i 
første klasse, så der kom hun hen til mig og sagde…. 

i andre klasser 

Ulla (utydeligt)  
Sanne …hun spurgte mig, hvor tingene de var, og siden dengang har vi 

været rigtig gode venner 
 

Moderator Der har I været rigtig gode venner  
Sanne Altså jeg skal til London til efterårsferien, og så skal jeg også have 

en af mine venner med, altså ikke fra klassen, men en af mine 
mors venners børn, og jeg har også mange venner fra skole og 
sådan noget, jeg leger ikke særligt meget, men jeg taler. Jeg kan 
godt finde på at tale med nogle fra Ullas klasse (utydeligt) 

 

Ulla (utydeligt)  
Sanne Vi sover tit sammen fordi det synes vi er rigtigt hyggeligt. Vi får 

også til svømning sammen, og så sover vi tit sammen efter 
svømning og leger sammen før svømning og sådan noget  

 

Moderator Nu hvor I har snakket her om alt det her tøj og sådan noget, hvad 
forbinder I så med mode? Hvad er mode for jer? 

 

Sille Noget jeg godt kan lide af tøj Sille opfatter mode som 
tøj 

Sanne Noget tøj jeg synes er sejt   
Moderator Er der nogle bestemte mærker eller? Mode er ifølge Ulla og 

Lulu ikke bestemte 
mærker 

Lulu og Ulla Nej  
Lene Jeg har meget forskelligt…(utydeligt)…  
Lulu Jeg har rigtigt meget tøj fra Amy2, det kan jeg godt lide at gå i Tøj fra Amy 
Moderator Fra Amy?  
Ulla H & M Tøj fra H & M 
Moderator H & M? Hvad er det der gør H & M og Amy, hvad er det der gør 

det godt? 
 

Sanne Jeg synes, at de har meget forskelligt tøj  
Sille Jeg synes deres tøj, det kan jeg godt lide  
Sanne Og så har de noget godt tøj derinde, det er ikke for piget, det er 

heller ikke for store piger, det er sådan midt imellem 
 

Ulla Jeg synes også at i H & M, der er sådan meget hvidt og sort, og 
det kan jeg rigtigt godt lide 

 

Sille Sort  
Sanne  Og så er det sådan meget tørklæder og sådan noget…  
Moderator Tørklæder, ja   
Ulla Og så dufter det altid godt, når man har købt det (griner) Nyt tøj dufter godt 
Moderator Så dufter det altid godt når man har købt det  
Sanne Jeg kan også godt lide, at der er sådan forskellige steder, der er 

smykkesteder og så noget, og der er mange smykker både til vores 
alder og til store og sådan noget  

Sanne kan godt lide 
accessories 

Moderator  Er det noget I alle sammen går op i, smykker?  
Lene, Sille, Lulu, Ulla Taler i munden på hinanden (utydeligt)  
Sanne Nogle gange kan jeg godt lide det til fester, så kan jeg godt lide at 

tage rigtig mange smykker på, bare sådan for sjov 
Smykker er mest til fester 

Moderator Nu lægger jeg lige mærke til, en, te, tre, nej, jo, I har vist huller i 
ørerne alle sammen? 

 

Sille  Ja, huller i ørerne, jeg kan ikke lide ringe og sådan det gider jeg  

                                                 
2
 Amy er tøj til de seje junior piger mellem 8 og 16 år.AMY er det rigtige mærke til pigen, der gerne vil ligne de lidt ældre piger - dem 
der har styr på moden og ofte går i mærkevarer. Pigetøjet til de store piger skal både være smart og sejt. Der må ikke være for meget 
børnetøj over det og pigerne må heller ikke komme til at ligne små voksne [http://www.mille-mi.dk/group.asp?group=158&sub=168]. 
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ikke 
Moderator Nej, de kommer heller ikke så let i vejen  
Lene, Sille, Sanne og 
Lulu 

(utydeligt)  

Ulla I går der fik jeg nye guldøreringe  
Moderator Ja  
Lulu Altså, jeg har altid øreringe i, jeg har så mange i guld og sølv, og 

så har jeg mange ringe og halskæder, altså jeg har altid mange 
ringe, øreringe og halskæder 

 

Moderator Er det en typisk pigeting?  
Sanne Nej (ryster på hovedet) det er bare at, jeg  har sådan en følelse, at 

hvis jeg ikke går med øreringe i, så har jeg sådan en følelse af at 
så er mit hul det vokser sammen og sådan 

 

Moderator Åh, ja, at det vokser sammen  
Sanne Det er dejligt nok at have huller i ørerne for så har man noget at 

have til fest så man ikke bare går med halskæde, fordi… 
Sanne synes, at det er 
fint med smykker til fest 

Moderator Ja  
Sanne …jeg har mange lange halskæder  
Ulla Altså når man lige skal til fest så er det godt at have hullet man 

kan jo ikke lige sige, jeg vil gerne have et hul i øret 
 

Moderator Nej, så kan man lige tage noget pænt på i ørerne  
Lulu (utydeligt) det var meningen at jeg skulle have haft huller i ørerne, 

da jeg blev født, men det kunne jeg så ikke, men jeg fik huller i 
ørerne jeg tror at jeg var syv eller sådan noget 

 

Ulla Hvorfor skulle du have haft det da du blev født?  
Lulu  Det er fordi, at I Irak får man det når man bliver født  
Moderator Ja  
Lulu  Det er derfor  
Ulla Min mormor gav også mig huller i ørerne fordi min storesøster 

havde det, så ville jeg også gerne have det, jeg var den anden 
sidste i klassen der fik huller i ørerne 

Ulla gik op i hvornår hun 
fik huller i ørerne i forhold 
til de andre 

Moderator Ja  
Sanne Jeg kender en som arbejder på en smykkebutik, som laver 

smykker hun har lavet mange øreringe til mig, sådan nogle 
hængeørering med sten og guld 

 

Moderator Er der andre ting I forbinder med mode? Hvad kunne ellers være 
mode for jer? 

 

Sille Sko Sille synes, at sko er lig 
med mode 

Moderator Sko?  
Sillle Ja  
Moderator Hvorfor sko?  
Sille Det ved jeg ikke, jeg kan bare godt lide sko, jeg vil ikke, jeg kan 

godt lide, der er nogen sko jeg ikke vil gå i 
 

Moderator Hvad kunne det være for nogle sko for eksempel?  
Sille Jeg vil gerne gå i Kawasaki sko, det har jeg det ok med Sille vil gerne gå i 

Kawasaki sko 
Lene Ja, det kan jeg også  
Sanne, Ulla (utydeligt)  
Lulu Ja, og Converse Converse sko 
Ulla Jeg kan godt lide sådan nogle pelsede sko  
Sille Det kan jeg ikke  
Sanne Jeg kan også godt lide at gå i klipklappere, for dem kan man lige 

stikke fødderne i og gå… 
 

Sille  Det kan jeg ikke  
Sanne  Og så kan jeg også godt lide sådan nogle sko man bare lige kan 

stikke fødderne ned i… 
 

Moderator Ja  
Sanne Især hvis man lige skal et hurtigt sted hen…  
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Ulla Jeg kan godt lide læder og gummisko  
Sille Nej, ikke gummistøvler, det synes jeg ikke  
Lulu I skolen har jeg normalt ikke sko med hæl, men når jeg skal i byen 

eller sådan noget har jeg tit sko på med lidt hæl på 
 

Sanne Jeg har også tit, jeg er ikke så vild med at gå i sandaler, sådan 
nogle bestemte sandaler der går omkring, hvis der er sådan en 
rem, der går omkring foden, det kan jeg ikke så godt lide, så føler 
jeg ikke at jeg kan bevæge min fod og sådan… 

 

Moderator Nej  
Sanne Så føler jeg, at den, at min fod den sidder fast og det kan jeg ikke 

så godt lide, jeg kan bedst lide at gå i sådan nogle almindelige 
nogle 

 

Lulu  Altså Kawasaki kan jeg også godt lide, men nogle gange sidder ens 
fod altså lidt løst 

 

Sille Ja  
Moderator Ok   
Lulu  Jeg forstuvede min fod, og det var fordi at jeg havde Kawasaki på  
Moderator Nå, ja, det var træls  
Lulu Jeg blev nødt til at tage dem på i dag fordi jeg har haft problemer 

med at det var de eneste sko jeg lige kunne være i 
Lulu har Kawasaki sko på, 
selvom hun har forstuet 
foden, måske fordi hun 
ikke vil ses i andre 

Moderator Ja, ok. Ok, jamen, nu vil jeg gerne bede jer, som den aller aller 
sidste ting i det her interview, og det er at lave en collage 

 

  COLLAGE 

Moderator Jeg har en masse blade her, hvor I gerne må klippe i og så klistre 
det på den her (papir) 

 

Lene Hvad er en collage? Lene ved ikke hvad en 
collage er 

Moderator Det er hvor du klipper alt det ud, i de her blade, som du synes er 
fedt 

 

Sille Hvad nu hvis den anden får noget som jeg også synes er fedt?  
Moderator Det kan jo ske at I gør, nu skal I bare (utydeligt) har I alle 

sammen fået et stykke papir 
 

Alle  (rejser sig og tager alle sammen fat i nogle af de blade, der ligger 
på bordet) 

 

Sille Det har jeg også! Her er Orlando Bloom ham kan jeg godt lide Sille kan lide Orlando 
Bloom 

Moderator Så er der sakse her og limstifter  
Sille  (utydeligt) det var der i det andet og der er også et billede af ham 

her. Det skal jeg også have 
 

Ulla Det er en plakat  
Lene  Kan du ikke sige til mig, når den er færdig?  
Sille Du kan bare tage den nu  
Lene Jeg kan godt lide heste  
Moderator I har sådan en seks, syv, otte minutter til at lave den  
Ulla Hvor er sakse?  
Moderator Her  
Ulla Nå  
Alle (klipper i de forskellige blade)  
Lulu Skal du bruge den der? (Lulu peger på Fergie3 i et blad)  Lulu er fan af Fergie 

                                                 
3
 Amerikansk sangerinde, tidligere medlem af gruppen Black Eyed Peas 
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Sille Nej, jo faktisk du må gerne få den når jeg er færdig med hende… 
jo, ok, du må godt få hende, jeg er ikke så meget fan af hende… 
Værsågod (giver billedet af Fergie til Lulu) 

 

Lene Kan du ikke lige klippe?  
Moderator Hvis der er nogen af jer, der mangler noget, så har jeg lige lagt 

dem op sådan I kan se 
 

Lene, Sille og Sanne Taler i munden på hinanden (utydeligt)  
Moderator I skal bare klippe i bladene og så klistre det på  
Ulla Ha ha, det er sjovt det her… det er sjovt (kigger på moderator) jeg 

er glad for at jeg blev valgt 
 

Moderator Det var godt. Synes I ikke at det var meget sjovt at være med til?  
Sille, Sanne, Ulla Jo  
Moderator Det er meget skægt  
Ulla Var Per og Hans ikke også været med?  
Moderator Ja, jo  
Sille Gwen Stefani (taler med Lulu, som står ved siden af hende)  
Ulla Hvorfor kan han så ikke? Han blev helt vild ked af det  
Kamerakvinde (utydeligt)  
Sille Oh, Snoop Dogg han er sej Snoop Dogg er sej 
Lene (forlader lokalet for at gå på toilettet)  
Sille Ja, Snoop Dogg  han er sej  
Moderator Læser I mange blade?  
Sille, Sanne, Lulu og 
Ulla 

Ja 4 ud af 5 læser mange 
blade 

Sanne  Jeg kan godt lide at læse Billed-Bladet og så noget, jeg kan godt 
lide at læse om de kongelige 

Sanne læser Billed- Bladet 

Moderator Ja  
Sille Det gider jeg ikke, jeg får tit Vi unge eller Girls Vi Unge og Girls er Silles 

favoritblade 
Sanne Ja, Vi Unge… altså jeg får ikke Vi unge, men jeg kigger nogle 

gange i min storesøsters 
Sanne følger Sillle 

Ulla Jeg går bare i min stil, jeg går ikke sådan i mode og Ulla har sin egen stil, og 
tænker ikke på mode 

Sanne  Jeg synes bare at det er sjovt når…  
Lulu Jeg skal bare have det der hoved af Johnny Depp  Lulu klipper Johnny Depp 

ud 
Sanne Ja, jeg synes at det er ret sjovt bare at kigge i nogle  
Moderator Ja  
Lulu Må jeg lige prøve at tage hendes hoved?  
Sanne Nu klippede du lige hovedet af  
Lene (kommer tilbage til lokalet)  
Moderator  I behøver ikke at klippe det så pænt ud, bare I får det sat på jeres 

papir 
 

Sille Jeg skal først se om der er noget jeg vil have (vil have bladet før 
Sanne) 

 

Lene, Sille og Sanne (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Moderator I har fem minutter tilbage til at lave jeres collage i  
Sille Nej! Det er ikke nok (bladrer i bladet) det er slet ikke nok  
Ulla Jeg er slet ikke, næsten ikke gået i gang, nå, jo, det her kan jeg…  
Sille Justin Timberlake, ham er jeg fan af Sille fan af Justin 

Timberlake 
Lulu Johnny  
Sillle  Ja, det er Johnny igen (peger på et blad hvor Johnny Depp er i)  
Lene  Jeg kan godt lide dyr Lene kan lide dyr 
Moderator Du kan godt lide dyr? Har du så nogle dyr der hjemme så?  
Lene Nej, jeg skal måske have en kanin  
Moderator De er også søde  
Lene Men det bliver ikke før næste år, fordi vi har sådan nogle maskiner 

og det kan godt skræmme sådan en…. 
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Moderator Ja, det kan det  
Sille Der er Fergie  
Sanne Min kanin den dør nok snart fordi den er så gammel som den kan 

være, så skal jeg enten have en ny hamster fordi Ruth og jeg vi vil 
gerne have et dyr man kan sidde og kæle for 

 

Lene og Sille (Sille tager et blad fra Lene, men Lene tager bladet tilbage)  
Sille Se hvad jeg har fundet med Mary Kate og Ashley? (taler til Sanne, 

som kigger på Sille) 
Mary-Kate og Ashley 
Olsen 

Ulla Åh, det er Nikolaj Nikolaj 
Sanne Det er jo Orlando Bloom  
Sille Den plakat den har jeg også derhjemme den er helt fantastisk  
Ulla Det her det der sjovt  
Moderator Og der er tre minutter tilbage  
Sille Ah, jeg når altså ikke at blive færdig jeg limer altså bare noget på  
Ulla Det jeg ikke når at bliver færdig med det tager jeg bare med hjem  
Sanne  Jeg kan ikke finde nogle af mine idoler… (der kommer mennesker 

ud fra lokalet ved siden af) Jeg kan ikke finde nogle af mine 
idoler… 

 

Moderator  Der er også flere blade heroppe, hvis det er (moderator rejser sig 
og går hen til bladene) 

 

Sanne Jamen, der er ikke noget med B Boys?  
Moderator Er der ikke noget med B Boys?  
Sanne  Nej  
Ulla Se her, her er sådan en (utydeligt)  
Moderator Det kan også godt være at der er noget her eller heri  
Sanne Nej…  
Ulla Du må ikke skræmme os med de minutter, vel?  
Moderator Nej (griner) det er fordi vi har snart ikke mere bånd  
Alle  (utydeligt)  
Sille Er det ikke også det her vi har lavet i dansk?   
Sanne Det var om sport  
Moderator I skal nok til at lime på jeres…  
Lene Nej, nej, nej  
Moderator Gider I så at skrive jeres navn bagpå?  
Sille Må jeg klippe mit navn ud for der står Sille her? Hun hedder Sille, 

hun hedder Sille 
 

Moderator Gider I så at skrive jeres navn bagpå, og så hvor gamle I er  
Lene Må jeg godt tage den der?  
Moderator Det må du gerne, du må tage alt det du har lyst til  
Lulu Jeg er færdig med min  
Moderator Du er færdig med din (Lulu giver den til moderator)… tak skal du 

have, det ser fint ud 
 

Sille Er du fan af Gwen Stefani og Akon? (taler til Lene)  
Lene Nej   
Ulla Åh, det er de sko, som Per han har… altså skal I så se hvor meget 

reklamer de…øh, hvor meget reklamer de virker? 
 

Moderator Hvad siger du?  
Ulla Altså skal I så se hvor meget reklamer de virker?  
Moderator Det er nemlig det  
Ulla  Altså jeg tager altså bare så meget jeg kan nå  
Moderator Det er også ved at være  
Sille Orlando Bloom  
Moderator Vi skal nemlig lige ud og (utydeligt) den her reklame som jeg har 

vist jer, den har vi selv foretaget en analyse af, og så skal vi prøve 
at sætte det i i forhold til, hvad I har sagt 

 

Ulla Færdig (giver collage til moderator) nej, jeg skal også skrive  
Moderator Ja, skriv lige navn bagpå og også hvor gammel du er  
Sille Igen?  
Moderator Yes  
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Sille  Ni år og ti måneder, nej, ikke ni måneder og ti år  
Lene Ni måneder og ti år  
Sille Ni år, ti år  
Sanne Jeg nåede ikke at sætte så meget på mit, jeg skrev altså også 

noget på min 
 

Moderator Ja, det er helt fint  
Lene Jeg vil også skrive noget på min (utydeligt)  
Ulla Altså det er ikke alt sammen, jeg kunne lide jeg tog bare noget af 

det som jeg synes var fedt 
 

Moderator Ja, ja, det er også helt fint  
Kamerakvinde Britt?  
Moderator Ja, yes, er I færdige nu? I kan bare stoppe (nikker)  
Lene Sådan  
Moderator Det er super, tak skal du have… Jamen så må I godt gå igen og til 

timer… 
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Bilag 15 
Ytrer Udsagn Kode 

Kasper (utydeligt)  
Moderator Ja, når man køber noget, det kan være forbrug af alting, det kan 

være forbrug af madvarer eller forbrug af tøj eller mobiltelefoner, så 
forbrug det er sådan set alting næsten, hvor man bruger penge for 
at købe det, vi har brug for at kameraerne de er synkroniserede lidt, 
så hvis vi nu tæller til tre så klapper vi alle sammen én gang, er i 
klar, en, to tre 

 

Alle (klapper)  
Moderator Sådan der så fik vi det skudt godt i gang, det første jeg skal bede jer 

om, det er at kigge på den der (deler annonce ud), annonce så I 
kan kigge sammen 

 

Kasper og Nina (hvisker) (utydeligt)  
Moderator Har I set annoncen før?  
Nina Nej, men jeg har sådan en mobil (peger på annoncen) Nina har intet kendskab 

til annonce, men 
kendskab til mobilen 

Moderator Har du sådan én mobil?  
Nina Ja  
Moderator Er det en god mobil?  
Nina (nikker) Nina synes det er en 

god mobil 
Moderator Ja …der er ikke nogle af jer, der har set annoncen før?  
Anna (ryster på hovedet)  
Hans Jo, jeg har Hans har kendskab til 

annoncen 
Moderator Du har set den før? Hvor har du set den henne?  
Hans Jeg har set den inde i den øhh i 3-butikkerne og Teliabutikkerne Kendskabet er etableret 

i 3-butikker og 
Teliabutikker 

Moderator Ja (nikker) …hvad kan I se på annoncen?  
Kasper der er telefoner på Afkoder bottom up 

(billederne) 
Hans (griner)  
Moderator ja  
Kasper Og så står der hvad de koster Afkoder derefter prisen 
Moderator Ja  
Nina (utydeligt)  
Moderator Ja   
Anna Som der vist har en mobil i hånden Afkoder på kvinden i 

annoncen 
Moderator Ja, det er rigtigt  
Kasper Så står der forkæl dig selv Afkoder derefter 

overskriften 
Moderator Ja, hvad tror I det betyder?  
Kasper At man skal købe en ny telefon Mener at overskriften 

betyder at man skal 
købe en ny mobil 

Moderator Ja, hvad siger I andre? (kigger over på Hans og Anna)  
Hans At man skal købe en masse ting til sig selv kun Hans mener at 

overskriften betyder at 
man skal prioriterer sig 
selv 

Anna Ja  
Moderator For at forkæle sig selv?  
Hans Ja (nikker) Hans mener at 
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overskriften betyder at 
man skal prioriterer sig 
selv i sigtet på at 
forkæle sig selv 

Anna Ja  
Moderator Giver det mening? At man kan forkæle sig selv ved at købe noget?  
Kasper Nej Mener ikke det giver 

mening at man skal 
købe noget for at 
forkæle sig selv 

Moderator Nej?  
Kasper Så bruger du jo det, du har skaffet penge for, du arbejder for at få 

penge 
Mener ikke det giver 
mening at man skal 
købe noget for at 
forkæle sig selv, da man 
så bruger sine penge, 
som man har arbejdet 
så hårdt for 

Moderator Ja, hvordan kan man så forkæle sig selv, hvis man ikke kan gøre det 
ved at bruge penge? 

 

Kasper Det ved jeg ikke? Kasper ved dog ikke 
hvordan man kan 
forkæle sig selv uden at 
bruge penge 

Anna Til sin fødselsdag Anna påpeger at man 
forkæles på sin 
fødselsdag 

Moderator Til sin fødselsdag? Så der er andre folk, der bruger penge på én?  
Anna Ja   
Moderator (nikker) Så bliver man forkælet?  
Kasper Eller julegaver Kasper påpeger at også 

julegaver kan forkæle 
én 

Moderator Ja, hvorfor tror I så de har valgt at skrive forkæl dig selv? Når det 
handler om, at man skal købe en mobil? 

 

Kasper Fordi de rigtig gerne vil have man køber den Erkender afsenders 
skjulte dagsorden ved 
overskriften 

Moderator Ja, hvorfor har de så ikke bare skrevet køb den her mobil?  
Kasper Fordi at så gider man ikke købe den Erkender at overskrift 

skal appellere til 
modtager 

Anna Det lyder måske heller ikke så flot, det med forkæl dig selv, det 
lyder lidt bedre 

Anna påpeger, at 
overskriften skal have 
en æstetisk, sprogligt 
henvendelse til 
modtager for at kunne 
appellere til denne 

Moderator Det lyder lidt bedre, hvorfor lyder det lidt bedre?  
Anna Ja, det er bare fordi hvis man nu siger sådan køb den mobil  
Moderator (nikker)  
Nina Det lyder som man skal  
Anna Ja, som om man ved, som det er noget man skal Nina og Anna påpeger, 

at hvis overskriften bare 
hed: Køb denne mobil, 
så var det en negativ 
henvendelse til 
modtager 

Moderator Okay, så det her det er mere sådan en opfordring?  
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Anna (nikker)  
Moderator Ja (nikker), hvad med annoncen, vil I sådan prøve lige at læse den 

lidt igennem? 
 

Kasper Den koster jo heller ikke rigtigt kun en krone Prisen snyder 
Nina Nej, men det (utydeligt) (Moderator afbryder)  
Moderator Hvorfor gør den ikke det?  
Hans Der er for mange, der bliver dyrt så Vigtigt at mobiler er 

billige (grundet vane?) 
Moderator (nikker) ja  
Anna Det er faktisk meget billigere bare at betale noget og så altså sådan 

mange penge for den først 
Anna mener at det er 
billigere at betale hele 
mobilen først frem for at 
betale hver måned 
(afkoder billede i 
samspil med 
annoncetekst – 
deduktion?) 

Moderator Ja   
Anna Det tror jeg i hvert fald det er billigere  
Moderator Har I selv prøvet det? Med mobiltelefoner  
Nina (nikker)  
Kasper Jeg har fået én i fødselsdagsgave Kasper har fået en mobil 

i fødselsdagsgave 
Moderator Du har fået én i fødselsdagsgave? Har I alle sammen 

mobiltelefoner? 
 

Alle Ja (nikker) Alle har mobiler 
Moderator Er de, har det været nogle dyre nogen, eller har det også været 

sådan nogle på tilbud hvor abonnementet så har været dyrt? 
 

Anna Mmm, min har i hvert fald været dyr, for jeg har kun taletid eller 
hvad man nu kalder det 

Anna mener at hendes 
mobil har været dyr 

Moderator Ja (nikker)  
Kasper Det ved jeg ikke Kasper ved ikke om 

mobil har været dyr 
Moderator Nej  
Kasper Jeg fik den i fødselsdagsgave så  
Moderator Fik du den af dine forældre?  
Kasper Mmm  
Anna Vi har sådan en regel der hjemme, at jeg får hundrede kroner til 

sms’er om måneden 
Anna får 100 kr. om 
måneden til at sms’ og 
ringe for 

Moderator Til sms om måneden?  
Kasper Jeg har så fri sms derpå Kasper har fri sms til sin 

mobil 
Moderator Okay  
Nina Jeg har tohundrede og halvtreds om måneden  
Moderator Til at tale og sms’e for?  
Nina Ja  Nina får 250 kr om 

måneden til at sms’e og 
ringe for 

Moderator Ja, skal du også øhh de hundrede du har til sms’er, er de så også til 
at tale? (kigger på Anna) 

 

Anna Ja, det må jeg gerne (nikker)  
Moderator Ja   
Hans Jeg må (rømmer sig) jeg må tale og øhh sms’e alt det jeg vil Hans må sms’ og tale 

ubegrænset 
Moderator Okay, det går ikke over gevind?  
Hans Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Nej, det kan du godt styre?  
Hans Ja  Hans mener godt han 
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kan styre mobilforbruget 
uden de vilkår 

Moderator (nikker) okay, hvem snakker I med og sms’er med?  
Kasper Jeg skriver mest med mine venner og så Daniel fra min 

parallelklasse  
Kasper sms’er med sine 
venner 

Moderator Ja   
Kasper Og så ringer jeg kun til min mor sådan Kasper ringer kun til sin 

mor fra mobilen 
Moderator Okay  
Kasper Og snakker med hende  
Anna Jeg skriver meget med min storesøster og så også én der hedder 

Oliver fra min klasse 
Anna sms’er med sin 
storesøster og så en 
dreng fra klassen 

Moderator (nikker) er det også mest jeres venner I sms’er med? (kigger 
skiftevis på Hans og Nina) 

 

Hans Ja  Det er mest vennerne, 
der sms’es til 

Moderator Bruger I mest telefonen til at sms’e med eller til at tale i?  
Kasper Sms Mobilen bruges 

udpræget til sms’er 
Moderator Sms   
Nina Ringetoner  Nina påpeger at mobilen 

også bruges til 
ringetoner 

Moderator Okay, er der nogle ord i annoncen, som I har svært ved at forstå, er 
der nogle svære ord deri? 

 

Kasper Nej …de skriver også alt hvad der er godt ved den, og at den har 2 
megapixel kamera i den her telefon 

Kasper mener, at der 
ikke er svære ord i 
annoncen, og han 
påpeger, at 
annonceteksten uddyber 
mobilernes funktioner 

Moderator Ja  
Kasper Mp3-afspiller og  
Nina (utydeligt) (peger på annoncen)  
Anna Mobiler de kan jo næsten alt Anna påpeger at mobiler 

kan næsten alt 
Moderator (nikker) det er rigtigt, det kan de, er det en god ting? Bruger i alle 

de funktioner jeres mobiler har? 
 

Kasper Nej, det gør vi ikke Kasper påstår dog at 
ikke alle mobilerne 
funktioner anvendes 

Anna, Hans og 
Nina 

Nej  

Moderator Bruger i dem kun til at sms’e og snakke i  
Kasper Nej, og høre musik Kasper påpeger at 

mobilerne også 
anvendes som Mp3-
afspillere 

Moderator Og høre musik?  
Nina Og spille med den Nina påpeger at 

mobilerne også 
anvendes som 
spillekonsol 

Moderator Og spille? Hvad med øhh har I kamera i jeres mobiler?  
Alle Ja  Alle har kamera i deres 

mobiler 
Moderator Bruger I det?  
Nina Ikke så tit  
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Kasper nogle gange, nogle gange når man er nogle steder henne, så kan 
man godt tage billeder 

Kameraet bruges dog 
kun middelmådigt 

Moderator Ja   
Kasper Jeg har for eksempel taget billeder af engang jeg var i Tivoli i 

København 
 

Moderator Ja   
Anna Hvis der er noget specielt, og man har glemt sit kamera, så er det 

også altid godt 
 

Kasper (utydeligt)  
Anna Man kan også lægge dem ind på computeren  
Moderator Ja, så har man altid lige mobilen med sig, vil du have en sodavand, 

Hans, undskyld 
 

Hans Ja øehm ja tak  
Moderator Hvad øhh kunne du tænke dig?  
Hans Jeg tager bare lige den her (tager en sodavand)  
Moderator Det er oplukkeren den der, men den er lidt svær, men hvis du kan 

få den til at fungere, lige præcis …det er bare at trykke den ned på 
den lange der, når du har sat den på sådan der, buk den hele vejen 
nedover, ahh ned ned ned ned ned, ja 

 

Kasper I vores klasse, der har vi også sådan en regel (Moderator afbryder)  
Moderator Vil du have glas til?  
Hans Ja tak  
Kasper …At man ikke  
Nina Man må gerne have mobiltelefon (utydeligt)  
Kasper (utydeligt)  
Nina  (utydeligt)  
Moderator Ja, bare tag nogle flere slikkepinde  
Kasper I frikvarteret der gør det ikke noget Børnene må gerne 

bruges deres mobiler i 
frikvarteret 

Moderator Nej   
Anna Nej, der må vi gerne bruge den  
Moderator Okay, hvad tænker I når I ser annoncen?  
Anna Jeg er måske en lille smule, jeg er måske lidt lige glad (ryster på 

hovedet) 
 

Moderator Du er lidt lige glad med annoncen?  
Anna (nikker)  
Moderator Hvorfor er du lige glad med den? (peger på annoncen)  
Anna Det er fordi at jeg tænker sådan på det at selv om altså den mobil 

jeg synes den er helt vild smart og den er nyere end min men øhh 
jeg synes ikke det er nødvendigt at købe en mobil hver måned 

Anna er lige glad med 
annoncen da det ikke er 
nødvendigt med en ny 
mobil hver måned, 
selvom den sikkert er 
smart og nyere end den 
hun allerede har (pointe 
om at man ikke skal 
lade sig lokke, men 
være rationel i 
købssituationer) 

Moderator Nej   
Anna Jeg synes at øhh min den er udmærket, så jeg synes ikke jeg har 

noget at bruge den til 
Anna er stadig glad for 
den mobil hun har, 
hvorfor en ny ikke er 
nødvendig 

Moderator Nej, så du er lige glad for du har ikke et behov for en ny mobil?  
Anna Nej (ryster på hovedet)  
Moderator (nikker) hvad med i andre?  
Kasper Jeg kan godt lide at kigge på den, hvad det er for én og sådan 

noget 
Kasper finder interesse i 
at kigge på 
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mobilannoncer, for at se 
hvilke mobiler der er 
tale om 

Moderator Ja   
Kasper (utydeligt) det er ikke sådan at jeg helt vildt vil have den for jeg har 

selv sådan en rimelig ny én 
Kasper vil dog heller 
ikke have mobilerne, da 
hans egen også er 
forholdsvis ny 

Moderator Men synes I det er en god annonce, eller det en dårlig annonce?   
Anna Altså det øhh (Kasper afbryder)  
Kasper Altså den er god for dem der ikke har en telefon Kasper påpeger at 

annoncen er god til 
dem, der har behov for 
en ny mobil 

Moderator Ja   
Kasper Så kan de se hvad den koster Kasper påpeger at 

annoncen er god til 
dem, der har behov for 
en ny mobil, da prisen 
også er illustreret 

Anna Den er også god hvis man skal ud at finde en julegave eller en 
fødselsdagsgave til nogen 

Annoncen er også god 
til dem, der skal give en 
mobil i gave 

Moderator Ja   
Nina (utydeligt)  
Moderator Okay, hvem øhh føler I noget når I ser den? Bliver I i godt humør af 

at se den eller? 
 

Nina (ryster på hovedet)  
Moderator Nej   
Kasper Jeg er lige glad  
Moderator Fuldstændig lige glad?  
Nina og Kasper Ja  Børnene er enige om at 

de ikke får nogen 
emotion ved annoncen 

Moderator Okay, kunne I finde på at snakke med jeres venner om om 
annoncen? 

 

Nina Nej (ryster på hovedet)  
Kasper Nej  Nina og Kasper ville ikke 

snakke med deres 
venner om annoncen 

Anna Altså hvis jeg kom et sted hen og så den ikke også så, og jeg synes 
den er helt vildt sej, så kunne jeg da godt finde på at sige, ej prøv 
lige at se den der telefon, den er da helt vildt sej 

En pige kunne godt 
finde på at fortælle om 
annoncen til vennerne 

Moderator Snakker I nogen gange med jeres venner om de annoncer I ser?  
Kasper Kun hvis man er sammen med dem  
Nina  (ryster på hovedet) Nina snakker aldrig med 

vennerne om 
annoncerne 

Moderator Kun hvis man er sammen med, når man ser reklamen?  
Kasper, Hans og 
Anna 

(nikker) De resterende 3 snakker 
med vennerne om 
annoncer, hvis man er 
sammen med dem i det 
øjeblik de ser 
annoncerne.  

Kasper Når man ser den sammen  
Moderator Okay, I kunne ikke finde på hvis nu, hvis nu en af jeres venner stod 

og manglede en ny mobil, kunne I så finde på at sige til dem, jeg 
har der er tilbud på en, du skulle se den her annoncen, kunne I få at 
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gøre det? 
Alle Ja (nikker) Alle kunne dog finde på 

at videreformidlet et 
godt tilbud 

Kasper Det kan vi  
Moderator Men der er ikke nogle af jer der får lyst til at købe nogle af 

mobiltelefonerne? 
 

Alle Nej (ryster på hovedet) Ingen vil dog købe én af 
de mobiler der figurerer 
på annoncen 

Anna Nej ikke sådan rigtigt  
Moderator Nej, hvad tror I annoncen helt overordnet forsøger at fortælle?  
Kasper At man skal købe dem Budskabet er at 

mobilerne skal sælge 
Anna Ja   
Moderator Ja   
Kasper Det er jo også derfor de sætter dem i avisen fordi man fordi de 

synes at sådan der er flere der kan købe dem, sådan at de kan se 
dem 

Kasper udviser 
medieviden, idet han 
påpeger, at budskabet 
skal ud til så mange som 
muligt 

Moderator Ja, hvem tror at det er der har lavet annoncen? Tror I det er dem 
der laver mobiltelefoner, eller dem der laver abonnementet eller de 
butikker, der står hernede i bunden? Hvem tror I der er øhh? 

 

Anna Jeg tror det er butikkerne  
Moderator Du tror det er butikkerne?  
Kasper Det tror jeg også  
Hans Det gør jeg også 3 tror at afsender er 

butikkerne hvori 
mobilerne sælges 

Kasper De er gået sammen om den måske, fordi at der er jo flere forskellige 
butikker, man kan købe dem i (peger på annoncen) 

 

Moderator ja …hvad med abonnementet, hvad er det for et abonnement? Hvor 
hører det til henne? 

 

Kasper det kan jeg ikke finde ud af hvad er, hvad det koster Dreng påpeger at det er 
svært at se hvad 
mobilabonnementerne i 
alt koster 

Moderator I kan se den store kasse hernede (peger på annoncen), foran 
damen derovre 

Moderator gør 
opmærksom på hvor 
respondenterne kan se 
priserne 

Nina Ja   
Kasper Nåå ja, der står nul kroner for det  
Nina Ja (utydeligt)  
Kasper Abonnementet  
Hans Og øhh  
Kasper Sms per styk, og så står der at det koster tyve øre at sende en sms  
Moderator Ja, hvad med I kan se øverst der står 3 boost i kassen?  
Kasper Mmm, ja  
Moderator Hvad for et selskab tror I så det er?  Moderator gør 

opmærksom på 
selskabet, der udbyder 
abonnementet 

Hans Det er 3 Hans kan derefter 
påpege selskabet 

Moderator 3? Er der nogle af jer, der har 3-mobiler?  
Hans Ja, jeg har én  
Moderator Ja, er de bedre end andre?  
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Nina Det har jeg også Hans og Nina har en 3-
mobil 

Hans Mmm, de kan lidt mere for eksempel så kan man se hvad der er øhh 
hvad der er i fjernsynet og sådan noget og man kan se en 
genudsendelse af fodbold  og sådan noget 

Hans mener at en 3-
mobil kan lidt mere end 
de andre 

Moderator Okay  
Hans Og hvem der scorer målene og sådan noget  
Moderator Ja, så 3-mobiler er lidt mere spændende?  
Hans Ja   Hans mener at 3-

mobiler er mere 
spændende end andre 
mobiler 

Anna Altså jeg ikke så meget op i mobiler sådan men altså jeg er da glad 
for at jeg har en hvor jeg kan sms’e med vennerne hvor de kan 
være sammen med mig 

Anna påpeger, at sms-
funktionen er den 
vigtigste funktion for 
hende 

Moderator Ja, nemlig, hvad synes I om damen lige kort her til sidst? (peger på 
annoncen) 

 

Kasper Hun sidder bare ned og står med en telefon, og så kigger hun bare 
på den 

 

Moderator Ja, hvorfor tror I de har valgt at sætte hende ind i annoncen?  
Anna Der er nok mange, der synes at hun ser godt ud Anna mener at billedet 

af kvinden i annoncen er 
strategisk valgt fra 
afsenders side, idet 
mange nok synes hun 
ser godt ud 

Moderator Fordi hun ser godt ud? Synes I hun ser godt ud?  
Alle Nej (ryster på hovedet) Ingen af respondenterne 

synes dog hun ser godt 
ud 

Hans Ikke det hår hun har  
Anna Nej, ikke håret Hans og Anna kan ikke 

lide kvindens hår 
Moderator Okay, hvad med tøjet? Jer piger (kigger på Nina) er hun sej i tøjet?  
Anna Ja, det synes jeg hun er  
Nina Lidt  
Moderator Ja   
Anna Lidt, ja Anna og Nina synes dog 

at kvindes tøj er lidt sejt 
Moderator Okay, godt, så tror jeg vi har snakket om den her del, jeg samler 

dem lige ind igen, så vil jeg bede jer om at tegne en tegning, en 
tegning af hvad I laver i jeres fritid, se der ligger lidt tuscher her I 
kan deles om 

 

  TEGNING 

Kasper Tuscher  
Moderator Og papir  
Nina (utydeligt)  
Hans (utydeligt)  
Nina Ja (nikker)  
Kasper Skal det bare være sådan en lille kort én? Eller hvad?  
Moderator Det bestemmer I selv, bare en tegning af hvad I laver i jeres fritid  
Anna Jeg ved godt hvad det er jeg skal tegne, men det er måske lidt 

svært at tegne det 
 

Moderator Hvad laver I i jeres fritid?  
Kasper Jeg cykler på ethjulet cykel Kasper kører på ethjulet 

cykel i fritiden 
Moderator På ethjulet cykel  
Kasper Mmm (nikker)  
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Moderator Wow  
Nina Det har jeg også gjort  
Moderator Er det ikke svært?  
Nina Nej  
Kasper Jo, man skal lige lære det først  
Moderator Ja   
Kasper Jeg har også lige været til landsmesterskaberne i det  
Moderator Okay, gik det godt?  
Kasper Ja, der blev jeg nummer to  
Moderator Wow  
Nina (utydeligt)  
Moderator Det var da flot  
Kasper  Ja, jeg fik en to, nej, jo to sølvmedaljer (utydeligt) og en guld  
Moderator Hold da op, hvad fik du guld for?  
Kasper Det er fordi man skal køre sådan et bræt dernede, det er sådan en 

disciplin 
 

Moderator Ja   
Kasper Sådan et bræt, hvor man skal køre så langsomt over som 

overhovedet muligt over, der var jeg den der lavede den langsomste 
tid af alle drengene op til fjorten femten år 

 

Moderator Okay  
Kasper Det fik jeg guld for  
Moderator Det lyder da spændende  
Kasper Mmm  
Moderator Hvad med I andre, hvad laver I i jeres fritid?  
Anna Svømmer  
Hans Jeg spiller fodbold Hans spiller fodbold i sin 

fritid 
Moderator Fodbold?  
Nina Svømmer Nina og Anna svømmer i 

sin fritid 
Moderator Og du svømmer?  
Anna Jeg går til kor, og så går jeg også til sådan noget der hedder 

linedance sådan lidt cowboyagtig dans 
Anna synger også i 
fritiden samt går til 
linedance 

Moderator Ja (nikker)  
Anna Det synes jeg er rigtig sjovt, både fordi jeg øehm jeg synes det er 

sjovt, men det er også hyggeligt at være sammen med dem selv om 
der godt ikke er så mange børn, der går til det 

Anna erkender at der 
ikke er så mange børn, 
der går til linedance 

Moderator Nej   
Anna Men øhh jeg kan også godt have det sjovt sammen med voksne Anna påpeger, at hun 

også kan have det sjovt 
med voksne 

Moderator Nemlig, har I så også sådan nogle flotte kjoler på?  
Anna Mmm, nej ikke så meget, der er nogle der har  
Moderator Okay  
Anna Men cowboystøvler det har vi på  
Moderator Cowboystøvler har I på (nikker)  
Anna Ja   
Moderator (nikker)  
Kasper Har du så selv sådan nogle?  
Anna Ja (nikker)  
Kasper Hvor har du købt dem henne?  
Anna Dem har jeg købt nede i skohandleren  
Kasper Har du?  
Anna I Den Grønne Skobutik, ja  
Kasper (utydeligt)  
Anna Man kan også godt købe dem til det dans vi går til, men der er de  
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bare meget dyrere 
Moderator (nikker) Ja   
Anna Og der har de heller ikke sådan små størrelser  
Moderator Nej, hvad er det for noget kor, du synger i?  
Anna Det er kirkekor Anna synger i kirkekor 
Moderator Kirkekor?  
Anna (nikker)  
Kasper Så så er jeg færdig  
Anna Det er oppe lige i Løvvangens kirkekor  
Moderator Ja, hvis du gider skrive navn og alder bagpå så, nej bare bagpå, 

bare når I er færdige…(kigger på Anna) står du så hver søndag der 
oppe og synger der oppe? 

 

Anna Øehm jeg syng, jeg øver mig, vi øver hver onsdag  
Moderator Ja   
Anna Og så er der også, så får vi lidt forskelligt, og så er der gudstjeneste 

om søndagen 
 

Moderator (nikker)  
Anna Og vi skal også til at have sådan en gospelgudstjeneste  
Moderator Okay, så skal I til at synge gospel også?  
Anna Ja, og vi laver også nogle gange musical  
Moderator Ja (får papir fra Hans og Kasper), er I begyndt at øve på det så?  
Anna Jamen det har, det har vi næsten lige lavet  
Moderator Okay   
Anna (utydeligt) Peters (utydeligt)  
Moderator Ja (kigger på Hans) hvad med dig, hvor spiller du fodbold henne?  
Hans  I (utydeligt) Lindholm  
Moderator I Lindholm? Er I gode?  
Hans Vi har vundet de tre sidste kampe her  
Moderator Åh, så er I da rimelig gode  
Hans Ja, men så har vi så tabt alle de andre  
Moderator Nå, hvor spiller du henne på banen?   
Hans Jeg spiller, jeg er angriber,  
Moderator Du er angriber? Scorer du mange mål så?  
Hans Nej, jeg har ikke scoret et mål endnu, jeg har skadet det meste af 

tiden, nu har jeg forstuvet foden 
 

Moderator Og så er du skadet igen  
Hans Ja   
Moderator Øv (får papir fra Nina)  
Kasper (utydeligt)  
Moderator Gider du skrive dit navn på også (utydeligt)  
Kasper I langt tid siden, jeg cyklede på ethjulet, jeg går til det om lørdagen  
Moderator Ja   
Kasper Fra ti til et  
Moderator (nikker)  
Kasper Tre timer og så øver vi også nogle gange om onsdagen i to timer  
Moderator Okay   
Kasper Og nogle gange om mandagen i halvanden time, og så cykler jeg 

hele tiden hjemme på vejen 
 

Moderator Hold da op, så er det også hel tiden du kører rundt på den der (får 
papir igen fra Nina), kører du også i skole på den? 

 

Kasper Nogle gange  
Moderator Nogle gange  
Kasper Det kan jeg ikke (utydeligt)  
Moderator Hvor går du til svømning henne (kigger på Nina)  
Nina Gammel Lindholm Skole  
Moderator Gammel Lindholm Skole  
Nina (nikker)  
Moderator Har de svømmehal derover?  
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Nina (nikker)  
Kasper (utydeligt) svømmer vi også med klassen  
Moderator Okay  
Kasper Så kommer der en skolebus og henter os  
Moderator Ja   
Nina Jeg var til svømning i går  
Moderator Ja, er du hurtig?  
Nina (utydeligt) nummer to med  
Moderator Nå men det er da rimelig hurtigt så, hvad svømmer du? Alt? 

rygcrawl? 
 

Nina (ryster på hovedet)  
Kasper Hvad kan du bedst lide?  
Nina Øehm rygsvømning  
Moderator Rygsvømning?  
Kasper Jeg kan bedst lide at svømme bryst, jeg har også gået til svømning  
Moderator Ja   
Kasper  I tre år  
Moderator Almindelig brystsvømning eller  
Kasper Ja bare almindelig  
Moderator Ja   
Kasper (utydeligt)  
Moderator Okay kan I også svømme butterfly og sådan noget?  
Kasper Lidt   
Nina Ja   
Moderator Er det ikke svært?  
Kasper Jo   
Moderator Det ser kompliceret ud, synes jeg  
Kasper Ja, (utydeligt) det ser de svømmer godt nok også hurtigt, når de 

svømmer det 
 

Moderator Ja, meget hurtigt  
Anna Vi gik også til svømning sammen i skolen  
Moderator Ja   
Kasper Jeg gad heller ikke gå til svømning mere fordi jeg kendte ikke nogen 

på mit hold, nogen på mit hold, og så også fordi dem der var på 
holdet det var sådan nogle syvende klasser 

 

Moderator Okay, så der var ikke nogle på din alder?  
Kasper Nej, det var fordi jeg var rykket op  
Moderator Ja   
Nina Jeg kender (utydeligt)  
Moderator (nikker), Ja, så nåede vi lidt videre, så skal vi snakke lidt om forbrug  
  FORBRUG 

Moderator Så jeg kunne tænke mig at spørge, hvem bestemmer det tøj I går i?  
Nina Øhh mig selv  
Moderator Det gør du selv?  
Kasper Mig selv  
Hans og Anna Det gør jeg også Alle bestemmer selv det 

tøj, de går i 
Kasper Hvis nu man finder noget, så spørger man om man ikke kan få 

sådan en, og så siger hun, jamen hun synes den er pæn og så må 
jeg gerne få den 

Kasper påpeger, at det 
er mor, der træffer den 
endelige beslutning om 
tøjkøb 

Moderator Ja   
Anna Hvis vi for eksempel er ude i Storcentret og min mor hun spørger, 

mmm du trænger da vist også til et par nye bukser, og sagde jeg 
det er jeg også helt vildt glad for for at få noget ny t tøj, og så går vi 
for eksempel ind i en butik, og så spørger min mor kan du lide de 
her bukser, og så sagde jeg, nej dem er jeg ikke så vilde med, men 
de her, de er rigtig seje 

Anna påpeger, at det er 
ikke alt tøj, mor finder, 
der er acceptabelt 
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Moderator Ja   
Anna Men hvis de er alt for dyre, så må jeg ikke få dem Anna erkender, at der er 

prisbegrænsninger på 
det tøj, hun vil have 

Moderator Nej   
Anna Men øhh de må højst koste trehundrede for bukser Anna påpeger, at hun 

ikke må bukser, der er 
dyrere end 300 kr. 

Moderator Ja (nikker), så jeres mor hjælper også jer lidt med at bestemme  
Nina Ja   
Anna (nikker) (utydeligt)  
Kasper (utydeligt) 3 af respondenterne 

erkender at mor også 
hjælper med at 
bestemme tøjet 

Moderator Hvor handler I henne så, når I køber tøj?  
Kasper Ude i gågaden  
Nina H & M Nina shopper i H & M 
Kasper I gågaden handler jeg  
Moderator Ja   
Nina (utydeligt)  
Kasper Ude i Bilka også  
Moderator Ja   
Kasper Og ude i Storcentret Kasper shopper i 

Aalborg City, Bilka og 
Storcenteret 

Moderator Hvor køber du tøj henne? (kigger på Hans)  
Hans Butler og Jefferson og sådan noget Hans shopper i Butler og 

Jefferson 
Moderator Butler og Jefferson (nikker), er det altid kun med jeres mor i er ude 

at købe tøj? 
 

Kasper og Nina Nej  
Kasper Mest med min mor Kasper shopper mest 

med mor 
Moderator Mest med din mor, ja  
Anna Min storesøster Anna shopper mest med 

sin storesøster 
Hans Jeg er tit (utydeligt) med min storebror og mine venner Hans shopper mest med 

venerne og sin storebror 
Moderator Ja, tager du også ind til byen med vennerne?   
Anna Ja  Anna shopper dog også 

nogle gange med 
vennerne 

Hans Ja   
Moderator Tager I så bussen herovre fra og ind til Aalborg?  
Hans Ja og så nogle gange så går vi derover  
Moderator Så går I lige ind over broen  
Hans Ja   
Moderator Det er også en frisk tur, hvad med I andre, tager I også ind til byen 

med jeres venner? 
 

Nina og Kasper Nej  Nina og Kasper shopper 
ikke med vennerne 

Moderator Nej, I bliver her  
Anna Ja (nikker)  
Moderator Går I op i jeres udseende? Og det tøj I har på?  
Kasper Lidt   
Nina og Anna  Ja (nikker)  

Anna Ja (nikker) 3 af respondenterne går 
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lidt op i udseendet og 
tøjet 

Moderator Hvorfor?  
Nina (trækker på skulderen)  
Moderator Er det vigtigt at man ser godt ud?  
Kasper Nej  
Nina Ehm Kasper og Nina mener 

dog ikke at det er vigtigt 
at se godt ud 

Anna En lille smule  
Moderator Ja (nikker)  
Anna Jeg vil gerne have flot tøj på i skole og sådan noget Anna synes dog det er 

vigtigt at se godt ud i 
skolen 

Moderator Ja (nikker)  
Anna Det behøver ikke være mærkevarer, det må gerne være fra H & M 

og sådan noget 
Anna erkender dog, at 
det ikke behøver at 
være mærkevarer, men 
gerne noget fra H & M 

Moderator Mmm (nikker) ja  
Anna Bare det er flot Anna erkender at det 

vigtigste er at se flot ud 
frem for at købe 
mærkevarer 

Moderator Hvad siger du Hans, jeg kan se du har noget mærkevare på der  
Hans Jamen der er øhh noget der hedder Jørgen Lindeberg  
Moderator Ja, men jeg kan se du har også en Pumatrøje på  
Hans Ja, det er en jeg har fået af min storebror Får mærketøj fra sin 

bror 
Moderator Okay, er det noget, du går op i?  
Hans Ja, nogle gange Hans erkender at han 

går lidt op i mærketøj 
Moderator Ja, hvorfor?  
Hans Det ved jeg ikke, jeg synes (Moderator afbryder)  
Moderator Er det bedre  
Hans …jeg synes bare det ser flot ud og sejt ud og sådan Hans kan lide mærketøj 

grundet at det ser sejt 
og flot ud 

Moderator Det ser lidt sejt ud, hvis man har mærketøj på  
Hans Jamen min storebror han går altid med mærketøj  
Moderator Ja  
Hans Han har ikke en eneste trøje, der koster under tre hundrede  
Moderator Okay   
Anna Det gør min storebror også, han køber meget tøj  
Hans Eller så giver han den til mig  
Moderator Okay, så arver du lidt fra ham  
Hans Ja  Hans erkender at han 

’arver’ mærketøjet fra 
sin bror 

Moderator Ja   
Anna Min storebror køber også meget tit mobiler  
Moderator Okay, får du så nogle af hans gamle så?  
Anna Nej, det gør jeg ikke (ryster på hovedet)  
Nina Det gør min far Mobiler bliver skiftet 

hurtigt ud 
Moderator Din far han køber også mange mobiler?  
Nina (nikker)  
Moderator Hvad med øhh hvem synes I er sej? Er der nogle som er øhh rigtig  
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cool? Nogle på skolen eller et idol eller? 
Anna Mary-Kate og Ashley Pige er fa af Mary-Kate 

og Ashley Olsen 
Moderator Mary-Kate og Ashley? Ja …hvad siger I andre, har I nogle i ser op 

til? 
 

Kasper Ja   
Moderator Ja   
Kasper Nogle der cykler, nogle jeg kender der cykler på ethjulet  
Moderator Ja, nogle der er rigtig gode?  
Kasper Ja  Kasper ser op til nogle, 

der er dygtige til at køre 
på ethjulet cykel 

Moderator Er det nogle på alder med dig, eller nogle der er ældre?  
Kasper Nej, det er nogle der er lidt ældre end mig  
Moderator Ja, men i samme klub eller hvad?  
Kasper Nej, de kommer ovre fra Sjælland  
Moderator Nå okay, vandt de også medaljer så?  
Kasper Mmm, jeg vandt over ham jeg så op til  
Moderator Okay, hvordan havde du det så med det?  
Kasper Det var jeg rigtig glad for  
Moderator Okay  
Kasper For han er rigtig god til det, men han er stadig bedre end mig til 

nogle ting 
 

Moderator Ja, så var det da godt nok I kunne dele det  
Kasper Ja   
Moderator  Hvad siger I andre, har I nogle I ser op til?  
Nina (utydeligt)  
Kasper (trækker på skuldrene)  
Nina (utydeligt)  
Hans Ja, jeg ser op til næsten alle fodboldspillere Hans ser op til 

fodboldspillere 
Moderator Næsten alle fodboldspillere  
Hans ja  
Moderator Hvorfor lige fodboldspillere?  
Hans Fordi jeg gerne vil være professionel fodboldspiller, når jeg bliver 

stor 
Hans vil gerne være 
professionel 
fodboldspiller som 
voksen 

Moderator Okay (nikker), hvad vil I andre gerne være når I bliver store?  
Kasper Professionel ethjulscykel kører Kasper vil være 

professionel 
ethjulscykelkører som 
voksen 

Moderator Ja (nikker)  
Nina (trækker på skuldrene) Nina ved ikke hvad hun 

vil være som voksen 
Moderator Det ved du ikke?  
Nina (ryster på hovedet)  
Anna Jeg vil gerne arbejde i Matas, i en Matas Den anden pige vil 

gerne arbejde i en 
Matas 

Moderator I Matas? (nikker)  
Anna (nikker)  
Moderator Ja (nikker) okay  
Kasper Jeg ved også hvad jeg vil gøre (utydeligt)  
Moderator Hvad vil du gøre?  
Kasper Jeg vil hoppe  
Moderator Hoppe? Skal man så hoppe over ting eller hvad?  
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Kasper Ja, men det er jo, ham jeg kendte, ham der der vandt, ham jeg 
vandt over med mig mit idol 

 

Moderator Ja   
Kasper Det er fordi han er rigtig god så han kan hoppe så højt her nede fra 

jorden (viser højden med den ene arm) 
 

Moderator Okay   
Kasper Så han er rigtig god  
Moderator Ja   
Nina (hvisker) (utydeligt)  
Kasper Ja, men ikke så højt  
Moderator (kigger på Nina og Kasper) I kender hinanden ret godt I to, kan jeg 

høre 
 

Kasper Ja   
Moderator Ja   
Kasper Det er fordi vi går i klasse sammen, og hun har gået nede i min klub  
Moderator Okay   
Kasper (utydeligt) og hun går der så ikke mere  
Moderator Nej (kigger på Nina) du har ikke nogen du ser op til? Der er heller 

ikke nogle idoler eller sangere, skuespillere øhh eller noget? 
 

Nina Nej  
Moderator Nej, okay  
Anna Beyoncé hun er også lidt sej Anna erkender at 

sangerinden Beyoncé er 
sej 

Moderator Beyoncé hun er også lidt sej (nikker)  
Anna Ja (nikker)  
Moderator Var der nogle af jer, der var til koncert herude i Aalborg?  
Anna Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Nej, hvad med øhh hvis man efterligner andre? Er det okay?  
Kasper Nej   
Nina Nej, ikke helt Nina og Kasper erkender 

at det ikke er okay at 
efterligne hinanden 

Moderator (ryster på hovedet)  
Anna Altså hvis en øhh (Kasper afbryder)  
Kasper Ikke med tøj Kasper påpeger at det 

ikke er okay at efterligne 
hinanden mht. tøjstil 

Moderator Det er ikke okay at efterligne med tøj  
Anna Altså jeg kan jeg bliver ikke sur Anna vil ikke blive sur 

ved tøjefterligning 
Nina Ikke det hele (utydeligt)  
Anna Hvis at der er en af mine veninder, der får noget af mit tøj, men hvis 

de bliver ved med det, så synes jeg ikke det er okay 
Anna vil dog ikke 
acceptere permanent 
tøjefterligning 

Moderator Nej   
Anna Men altså hvis mine veninder har samme mage til trøje som mig, så 

bliver jeg ikke sur 
 

Moderator Nej   
Anna Bare hun ikke har alt som mig  
Kasper Jeg synes også det er lidt sjovt, hvis der er, ham der en af mine 

rigtige gode venner, han øehm han går i min parallelklasse, han 
hver er det nu det hedder han, vi har også noget af det samme tøj, 
det er jo bare lidt sjovt 

 

Moderator Ja   
Kasper For vi har ikke købt det sammen  
Nina Mig og min bedste veninde, vi har rigtig mange ting  
Moderator Mmm, er det noget I har valgt så?  
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Nina Ja, noget af det Nina køber venindetøj 
med veninden 

Moderator At købe det ens  
Nina Ja   
Moderator Hvad med dig Hans, hvad synes du om, hvis folk efterligner  
Hans Mmm, jeg er ligeglad Hans er lige glad med 

efterligning 
Moderator Du er ligeglad, du sagde at det ikke var okay med tøj (kigger på 

Kasper), er der så andre ting, det er okay med? 
 

Kasper Ja ja hvis nu der er en der får den samme cykel som en Det er okay at efterligne 
med andre materielle 
ting 

Moderator Ja   
Kasper Det er okay synes jeg, fordi der er mange nede i min klub, der har 

den samme ethjulet cykel som mig 
 

Moderator (nikker)  
Kasper Det er okay  
Moderator Ja, det er mere bare at de skal ikke ligne  
Kasper Nej   
Moderator Man skal ikke rende rundt og ligne de andre  
Kasper Nej, ikke fuldstændig Kasper påpeger, at man 

ikke skal ligne de andre 
Moderator Nej   
Anna Altså der er også en fra min klasse, hun efterligner mig også meget, 

men altså jeg tænker ikke så meget over det, bare hun ikke sådan 
har alt hvad jeg har, men hvis hun kommer i en trøje som jeg også 
har, som hun også gerne vil have, så synes jeg bare det er okay 

 

Moderator Okay, ja, hvad så med at være populær? Er det vigtigt?  
Nina Nej (ryster på hovedet)  
Kasper Det er det ikke Nina og Kasper synes 

ikke det er vigtigt at 
være populær 

Moderator Hvorfor ikke?  
Kasper Det er altid lidt dejligt at være populær, der er jo mange der kender 

mig, for jeg var jo oppe og vinde medaljer så mange gange 
Kasper synes dog at det 
er dejligt at være 
populær indenfor sin 
sportsgren 

Moderator Ja   
Kasper Alle de der rigtig gode (utydeligt) for så ved de også hvad man 

hedder, også ham der der vandt, så sad han og kiggede op på, man 
kan se på sådan en tavle øhh hvad øehm hvad plads man ligger på, 
så fordi jeg lå nummer et, så sagde ham der der hoppede rigtig højt, 
så sagde han, hvem fanden er Kasper fordi han kendte mig ikke 

 

Moderator Ehm  
Kasper Det var lidt sjovt  
Moderator Ja, men er du så populær her på skolen  
Kasper Nej (ryster på hovedet) Kasper erkender dog at 

han ikke er populær på 
skolen 

Nina For nogle af pigerne er der en der hedder Christina, hun er meget   
Moderator Mmm  
Nina (utydeligt)  
Moderator Men i har ikke selv lyst til at være populær?  
Nina Nej, ikke sådan rigtig Nina vil ikke være 

populær 
Anna Altså det er da dejligt sådan at øhh at man har mange venner og 

sådan noget 
Anna påpeger, at det 
dog er dejligt at have 
mange venner 

Moderator (nikker) ja, hvad er det at være populær?  
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Kasper Så kender man, så er der mange der kender én Popularitet er lig mange, 
der kender én 

Moderator Så er der mange, der kender en  
Anna Alle de ville bare sige åhh jeg vil lege med hende Popularitet er lig når alle 

vil lege med en 
Moderator (nikker)  
Anna Jeg vil være sammen med hende  
Moderator Ja, betyder det andet at være populær?  
Kasper Det ved jeg ikke  
Moderator Nej, okay, hvad så (Anna afbryder)  
Anna Hvis man har smart tøj, så er man også populær Popularitet er lig smart 

tøj 
Moderator Så er man også populær (nikker)  
Anna (nikker)  
Moderator Ja, okay, hvad hvis man skiller sig ud fra mængden, hvis man er 

anderledes? Er det også okay? 
 

Kasper Ja, det er okay at være anderledes Det er okay at være 
anderledes 

Anna Jeg synes også det er okay, altså vi havde, hun øehm der er en fra 
vores klasse, hun hedder Erika, men hun øhh er så lige stoppet i går 
fordi hun ringede til mig og sagde hun ikke kom mere fordi hun 
skulle flytte til Gandrup, og hun sad i kørestol, og hun havde ikke 
sådan noget flot tøj som 

 

Moderator Nej   
Anna De andre, der synes drengene også bare, de drillede hende, og det 

var jo også synd for hende, for hun kan jo ikke gøre for 
 

Moderator Nej   
Anna (utydeligt)  
Nina (utydeligt) Men nu har hun også fået det (utydeligt)   
Kasper Hvem?  
Moderator Så hun bliver ikke drillet mere, for hun har fået noget tøj, der passer 

lidt bedre ind? 
Forkert tøj kan medvirke 
til mobning 

Nina Ja   
Moderator Ja   
Anna Altså hun havde lige fået sådan nogle nye stramme bukser, og så 

gik, jeg har godt nok også sådan nogle, men jeg blev ikke sur fordi, 
så men (utydeligt) fra min klasse, hun blev lidt sur 

 

Moderator Okay   
Anna Fordi at hun også havde nogle som hende  
Moderator Mmm, er der nogle af jer, der har jeres helt egen tøjstil så? Som er 

anderledes på den måde 
 

Nina Mmm… Nina mener at hun har 
sin egen tøjstil 

Moderator (kigger på Nina) har du det? Er de sådan lidt seje, dem der tør være 
anderledes? 

 

Anna og Kasper Ja (nikker) Dem der tør være 
anderledes er seje 

Moderator Ja   
Anna Det er sejt tøj, hvis (utydeligt)  
Moderator Ja   
Anna Men det er ikke sejt at opføre sig som en anden Det er dog ikke sejt at 

adfærdsefterligne 
Moderator Nej   
Anna Og sådan noget  
Moderator Men er der mange, der tør være sig selv?  
Anna Jeg synes ikke der er mange, som der er det Anna erkender, at der 

ikke er mange, som tør 
være sig selv 

Moderator Nej, de fleste de er sådan lidt, de efterligner lidt andre eller hvad?  
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Anna Ja (nikker) Anna mener at de fleste 
efterligner andre 

Moderator Ja   
Anna Lige præcis  
Moderator Okay, kan man se lidt op til dem der så er lidt anderledes? Dem der 

tør at være sig selv? 
 

Kasper og Hans Ja  Kasper og Hans mener 
godt at man kan se op 
til dem der tør være sig 
selv 

Moderator Okay, hvad med mode, hvad forbinder I med mode? Hvad tror I 
mode er? 

 

Anna Alt det tøj som de store går i Mode er lig alt det tøj, 
de større børn går i 

Moderator Alt det tøj som de store går i, ja  
Anna (nikker)  
Nina Der har også lige været (utydeligt) sådan nogle strammebukser med 

(utydeligt) bagpå 
Nina sætter mode lig 
nogle stramme bukser 

Moderator Ja, går I op i hvad der er mode?  
Anna Lidt (nikker) Anna går op i hvad der 

er på mode 
Moderator Lidt, hvor finder du ud af hvad der er mode, er det ved at se på de 

store, eller er det at læse blade eller 
 

Anna Mmm, begge dele, både ved min storesøster og min kusine, hun går 
meget op i mode, og hun har meget rigtig flot tøj 

Anna opnår viden om 
mode gennem søsteren 
og kusinen 

Moderator Okay, ja, hvad med dig Hans (kigger på Hans)  
Hans Jamen jeg (rømmer sig) jeg ser bare på hvad min storebror han går 

i, han er han er altid med på det øehm sidste nye 
Hans opnår viden om 
mode gennem sin bror 

Moderator Ja, og så gør du lidt lige som ham?  
Hans Mmm, nej men jeg bruger det mest af hans det gamle tøj så  
Moderator Okay   
Hans  Han er, han køber nye bukser hver uge  
Moderator Okay, så får du hans de gamle, så er du også lidt med på moden  
Hans Ja   
Moderator Ja   
Nina Der er også sådan nogle stramme bukser og Kawasaki, der var på 

mode 
Nina påpeger at 
stramme bukser og 
Kawasaki Sko er lig 
mode 

Moderator Ja   
Nina Så på grund af at jeg ikke gad at have det så gik jeg (utydeligt) 

hvorfor jeg ikke havde dem 
 

Moderator Ja, var det lidt træls fordi at øhh  
Nina Jeg var lige glad  
Moderator Du var lige glad  
Anna Jeg kigger også nogle gange på min storebrors kæreste, og så fordi 

hun havde sådan en helt vildt sej hvid taske 
Anna finder også 
modeinspiration i sin 
storebrors kæreste 

Moderator Ja   
Anna Øehm og så hvad hedder det, så sagde jeg bare at den var helt vildt 

sej, så fik jeg også sådan en mage til i julegave af min storebror, for 
det var ham der havde købt den til hende 

 

Moderator Okay, det var altid cool så, okay så skal vi lidt videre, det sidste vi 
skal, det er at jeg vil bede jer om at lave en collage 

 

  COLLAGE 

Kasper Hvad er det?  
Moderator En collage, det er hvor man klipper en masse ting ud af blade og så 

limer det på et stykke papir, så I får lige alle sammen et stykke 
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papir, og så kommer Camilla lige med en masse forskellige blade, og 
så skal I bare klippe alt det ud som I synes det er rigtig sejt eller 
fedt eller I godt kunne tænke jer at have eller folk I ser op til eller 
hvad som helst, og så tager I bare en saks og en limstift, og så 
klipper I det bare ud og limer det på jeres papir 

Nina (utydeligt) (griner)  
Kasper Nej   
Nina (utydeligt) det kunne godt være  
Kasper Anders And  
Nina (utydeligt)  
Kasper Ja   
Camilla Du kan også få en stak blade ned til dig (rækker en stak blade til 

Kasper) 
 

Kasper Okay   
Moderator I skal endelig bare deles om det, der lidt forskellige rundt omkring  
Kasper Har I købt alle dem?  
Moderator Ja   
Nina Anna, skal du have Olivia? Begge piger går op i 

Olivia blade 
Anna Har du også Olivia?  
Moderator Der er ikke så meget tid tilbage, så I skal nok skynde jer lidt med at 

klippe ud og lime på 
 

Moderator Læser I mange blade?  
Kasper Nej   
Moderator Nej   
Kasper Ikke så tit Kasper læser sjældent 

blade 
Moderator Okay, hvad læser du når du læser blade så?  
Kasper Det er bare lige dem vi har  
Moderator Okay, nogle dine forældre har købt så?  
Kasper Ja   
Moderator Nå, hvad med I andre, læser I mange blade?  
Anna Nej  Anna læser ikke blade 
Hans Altså jeg læser (rømmer sig), jeg læser kun sportsblade og sådan 

noget 
Hans læser sportsblade 

Moderator Kun sportsblade?  
Hans Ja  
Moderator Hvad er det så for nogle sportsblade, er det sådan nogle som GOAL 

for eksempel 
 

Hans Ja (nikker) Hans læser eksempelvis 
GOAL bladet 

Moderator Okay   
Anna Jeg har også mange Oliviablade der hjemme  
Moderator Okay, du kan godt lide Olivia  
Anna Ja (nikker)  
Moderator Er det så der du øhh finder ud af hvad der er på mode også?  
Anna Lidt ja (nikker),  Anna finder lidt 

modeinspiration i Olivia 
blade 

Moderator Ja  
Anna Men øhh, men der er også nogle ting deri som ikke er så sejt, synes 

jeg 
Anna påpeger dog at 
ikke alle ting i Olivia 
bladene er seje 

Moderator Okay   
Anna Det er også meget dyrt deri, synes jeg Anna påpeger at der er 

mange ting i Olivia 
bladene der er dyre 

Moderator Ja (nikker)  
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Anna De forskellige ting man kan købe i butikkerne (nikker)  
Moderator Bruger I nogensinde selv jeres egne penge på at købe tøj og sådan 

nogle ting? 
 

Hans Ja (utydeligt)  
Moderator Ja   
Anna Nogle gange, eller så betaler min mor det Hans og Anna betaler 

nogle gange deres tøj 
selv 

Moderator Ja   
Nina (utydeligt)  
Moderator ja ja, det bestemmer du selv, der er en limstift der til dig (lægger 

limstift til Nina) …der er lige en tre fire minutter tilbage, inden I skal 
være færdige… (kigger på Kasper) kan du godt lide rapmusik? 

 

Kasper ahh, lidt Kasper kan lide 
rapmusik 

Moderator Lidt   
Kasper Jeg kan også godt lide at se fodbold nogle gange Kasper kan også lide at 

se fodbold 
Moderator Ja …når I så er færdige med de her collager, så må I gerne skrive 

navn og alder på bagsiden igen 
 

Anna Det er ikke helt så nemt at klippe det ud  
Moderator Nej det kan godt være lidt svært nogle steder  
Anna Ja   
Moderator Nu skal I lige straks være færdige …så hvis I så får limet de sidste 

ting på, og får skrevet navn bagpå 
 

Kasper Øehm der (utydeligt)  
Moderator Ja, er det FCK, hvis (utydeligt)  
Kasper (utydeligt)  
Moderator Okay (nikker)  
Kasper (utydeligt)  
Moderator Nåå undskyld, det var bare mig der så forkert …er det det bedste 

hold, Barcelona? (kigger på Kasper) 
 

Kasper ja, de kom bare ikke ret langt i Champions League Kasper holder med 
Barcelona i fodbold 

Moderator Nej   
Kasper Så   
Moderator Du kan lige sætte en klat lim der så (limer på Kaspers papir), så det 

bliver ved med at være Barcelona 
 

Kasper Ja  
Moderator Sådan der, tak for det (tager Kaspers papir), du er også færdig, har 

du skrevet navn og alder, ja (får papir fra Anna), og der var også 
navn og alder på (får papir fra Hans) 

 

Nina Må jeg låne (utydeligt) (kigger på Hans)  
Hans Værsgod (giver tusch til Nina)  
Moderator Men så skal I have mange tak for indsatsen, det var rigtig dejlig at 

snakke med jer 
 

Anna (nikker)  
Nina (utydeligt)  
Moderator Bare tag en øhh slikkepind med   
Nina Tak for det  
Moderator Så må I have en god weekend (får papir fra Nina)  
Nina I lige måde  
Moderator Tak for det  
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Bilag 16 
Ytrer Udsagn Kode 

Moderator Godt (nikker)… He he… Ja, men øhh… Jeg skal interviewe jer (kigger 
på Lise og Sofie), og det tager den her times tid, og øhem… Det første 
jeg vil prøve at vise jer her (tager fat i papirer), det er øhem en lille 
annonce her (giver papir til Lise og Sofie)… I kan lige deles om den her 
(rejser sig op, og går rundt og deler papirer rundt til Pia, Hanne, Ida og 
Line), som I lige skal kigge lidt på 

 

Pia (kigger på det uddelte papir, og tager fat i det)  
Hanne (tager fat i papir, og kigger på det)  
Ida (rykker stolen hen til Hanne for at se på papiret)  
Moderator Værsågod (går tilbage til sin stol og sætter sig)… Det første jeg gerne 

vil spørge jer om, det er har I set den der annonce før? 
Kendskab 

Pia (ryster på hovedet) Nej   
Sofie (ryster på hovedet)  
Lise Nej (ryster på hovedet)  
Ida Nej  
Sofie Nej  
Hanne  Nej (ryster på hovedet)  
Mia (ryster på hovedet)  
Moderator  Hvad øehm… hvad ser I på den? ( bladrer i papirer, og tager et papir 

op)… Og I skal bare… 
Afkodning 

Pia  (griner)  
Moderator … snakke løs (vifter med højre hånd)  
Hanne En…(Moderator afbryder)  
Moderator Hvad ser I på annoncen?  
Hanne  …hel masse bogstaver (bevæger hånden på slikkepinden) Afkoder ud fra 

annoncens præmisser 
Moderator En hel masse bogstaver? (skriver ned på papir)  
Pia (griner) (kigger på Hanne)  
Hanne Mmm… (nikker) Afkoder billedet 
Sofie En dreng  
Moderator  En dreng?... Ja  
Hanne Og adresser (bevæger hånden) Afkoder tekst 
Moderator Og adresser?  
Pia Og klokkeslætter (griner)  
Moderator Ja?  
Hanne  Og tal (vifter med hånden)  
Pia (griner)  
Moderator Ja… Er der mere?  
Pia Farver Lægger mærke til 

farverne 
Moderator Farver? (bladrer i papirer)  
Lise (kigger på moderator)  
Moderator Ja… Flere ting?  
Pia Mmm … En trøje (griner) Returnerer til billedet 
Moderator En trøje, ja  
Ida Og noget hår  
Hanne Det ser ud som om, han ikke har nogen bukser på Foz’n’s 
Pia (griner)  
Sofie (griner) Ja  
Moderator Ser det ud som om han ikke har nogen bukser på? Afkoder Foz’n’s som 

halv, grundet 
farvevalget i 
annoncen 

Sofie Ja   
Moderator Hvordan kan det være?  
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Hanne Det er fordi, der er sorte (peger ned på papiret)  
Moderator  Der er fordi, de er sorte?  
Ida Der er i hvert fald noget sort dér (peger på papiret)  
Moderator (tager papir op, og kigger på det) ja… Du kan bare se her (lægger 

papiret over til Lise)… Synes I der er nogle svære ord, når I sidder og 
kigger på de her forskellige bogstaver og sådan noget? 

Læsbarhed/lixværdi 

Lise Der er… (Hanne afbryder)  
Hanne Rip Curl, Fox Svære ord 
Lise …det dér (peger på ordet Quiksilver på papiret)  
Ida  Mmm…  
Moderator (taler til Lise) Synes du det er svært det dér (peger med kuglepen på 

papir)? 
Svære ord 

Lise Nej, den dér (peger et sted på papiret)  
Moderator Den dér?  
Lise Ja   
Moderator Ja … Quiksilver… Ja Svære ord 
Hanne  Billa øhh bong Svære ord 
Moderator Billabong? Ja… Er der flere ting, I sådan lige kommer i tanke om?... 

Hvad med dig derned (peger på  Line)? Hvad kommer du i tanke om… 
 

Pia (peger på papiret)  
Moderator … når du ser den annonce?  
Line Det ved jeg ikke  
Moderator Nej?...Du skal bare råbe op, hvis du ser et eller andet, du lige har lyst 

til at fortælle 
 

Hanne Nogle sjove bogstaver Foz’n’s logo 
Moderator Er der nogen sjove bogstaver?  
Hanne Mmm…  
Moderator Ja? Hvad er det, der gør dem sjove?  
Hanne De står skævt  
Moderator De står skævt?  
Sofie Og de har en underlig form  
Moderator Og de har en underlig form, ja (nikker)… Er det nogle i har set for, 

sådan nogle bogstaver her? 
 

Pia Nææ  
Sofie Jeg har set dem én gang før Kendskab til logo 
Moderator Du har set dem én gang før, hvor var det henne?  
Sofie Det kan jeg ikke huske, men jeg… (moderator afbryder)  
Moderator Nej  
Sofie … har set dem et eller andet sted  
Moderator Ja …Når I nu ser den her annonce her (tager fat i annonce), hvad øhh 

hvad føler I så (bevæger venstre hånd i cirkler) når I ser den? Altså 
(utydeligt) bliver I glade, bliver I (pause) kede af det, hvordan øhh 
hvordan reagerer I når I ser det her (peger på annoncen)? 

Emotionel afkodning 

Hanne Jeg føler, at der er koncert Afkoder sekundært 
budskab (Bottom up) 

Moderator Du føler, der er koncert?  
Hanne Mmm…  
Moderator Hvordan øhh hvorfor tror du der er koncert?  
Hanne Fordi der er noget underligt lys bagved ham  
Moderator Der er noget underligt lys bagved ham? (kigger på annoncen)  
Moderator Ja  
Ida (utydeligt)  
Moderator Ja …Hvad med øhh overskriften er den også sådan lidt, forstår I hvad 

der står der? 
Overskriften  

Hanne Mmm…  
Pia Mmm…  
Moderator Ja …Hvad kommer I til at tænke på, når I læser den overskrift, der er 

deroppe på annoncen? (peger på annoncen)  
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Lise At der er kommet en ny butik Afkodning af 
annoncens budskab 
ud fra overskriften  

Moderator At der er kommet en ny butik?, ja …Øhh at der er kommet den her 
butik, er det noget som øhh som I kunne tænke jer at tage ind at se? 
Sådan en butik her?... Vil I sige til jeres forældre at øhh at I vil ind at 
se den her butik her? 

Giver annoncen jer til 
lyst til at besøge 
butikken? 

Lise Ja   
Sofie Det kommer jo lidt an på hvad der er deri, fordi hvis det er sådan et 

eller andet der ikke lige passer os, så behøver man ikke at tage derind 
Kun besøg hvis tøjet 
passer målgruppen 

Moderator Nej  
Sofie Men hvis det er noget, der passer en, som man gerne vil ind at se, så… 

(Moderator afbryder) 
Måske efterlysning af 
billeder af tøj i 
annoncen? 

Moderator Ja (nikker), ja, ja   
Sofie …så så synes jeg det kan være en god idé at sige at man gerne vil 

derind  
 

Moderator At man gerne vil derind og se den?, ja …Hvis I så gerne vil finde ud om 
det er, det er en butik, som som I gerne vil ind at kigge i, hvordan 
hvordan vil I så finde ud af , om om om det er rigtige tøj eller hvad det 
er, det er derinde? 

 

Hanne Jeg vil gå derind at kigge Vil dog alligevel 
besøge butikken for 
at se om tøjet passe 
dem 

Moderator Du vil gå derind ind at kigge? Ja  
Sofie Jeg kunne også, hvis man havde hjemmesiden, gå ind at kigge hvad 

det var for noget… (Moderator afbryder)  
Efterlyser en 
hjemmeside- 
adresse på annoncen, 
grundet 
bekvemmelighed 

Moderator  Ja   
Sofie …så man ikke blev nødt til at gå derind  
Moderator Ja …ja …Nu sad I og snakkede om de her øhh forskellige svære ord 

her, du (kigger på Lise, og peger på annoncen) nævnte blandt andet 
det der hedder Quiksilver her, og det var også én der sagde Billabong, 
hvem var det, der sagde det? 

 

Pia Det var Hanne  
Hanne (rækker armen i vejret)  
Moderator Ja, det var Hanne …Og så var der én, der nævnte Fox også?  
Hanne  Det var mig (rækker hånden op)  
Moderator Ja …Er det nogle, er det nogle øhh nogle mærker I kender, har I hørt 

om det før? 
Ingen kendskab til 
mærkerne 

Hanne Nej  
Ida Nej (ryster på hovedet)  
(utydelig) Nej  
Pia Det der noget (peger på annoncen), har jeg… (Hanne afbryder)  
Hanne Det har jeg også  
Moderator Det der, du pegede på (peger på annoncen)… (Pia afbryder) Kender dog Foz’n’s 
Pia Ja ja  
Moderator … på Foz’n’s dér  
Pia Ja  
Hanne Jeg synes også Curl, eller hvad der står  Kender måske Curl 
Moderator Ja  
Hanne  C - U - R - L  
Moderator Ja …Hvor har du set det der Foz’n’s henne? (kigger på Pia)  
Pia Mmm, det kan jeg ikke helt huske  
Moderator Nej …(utydeligt)…(Pia afbryder)  
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Pia Jeg ved nu ikke lige, om det der stod også på en badminton sådan en 
taske man også kan få 

Afkoder mærkerne til 
sportsaktiviteter 

Moderator Ja ja  
Pia Mmm…   
Moderator Hvis nu jeg fortæller jer her at øhh at Foz’n’s, som der står dér (peger 

på annoncen), (pause) at det er ham dér (peger på annoncen) 
…Kender I ham? 

Kendskab til Foz’n’s 

Pia Mmm…  
(utydelig) Mmm…  
Lise Jeg kender ham lidt  
Moderator Ham kender I godt? …Hvor kender I ham fra?  
Ida (rækker hånden op) fra MGP  
Lise Fra MGP  

Moderator MGP?, ja …ja… er det noget I har set alle sammen MGP eller hvordan? Alle kender MGP 
Pia Ja  
Sofie Ja  
(utydelig) Ja  
Moderator Ja? …Har I set det her i år, sidste år Alle ser MGP 
Lise Ja  
Pia Ja  
Sofie Ja  
Moderator Ja ja …Og det er noget I godt kan lide at se sådan noget MGP? (nikker) Alle kan lide at se 

MGP 
Sofie Ja  
Lise Ja  
Pia Mmm… (nikker)  
Moderator Ja, hvordan kan det være?  
Sofie Man kan få inspiration til selv at være med i det MGP inspirerer 
Moderator Ja (nikker)  
Sofie Vi har for eksempel prøvet at lave en sang, men det gik lidt i koks  
Moderator Ok (nikker) …Det var ellers, det var da flot, det var da rigtig godt at 

være så god 
 

Sofie Vi brugte næsten, vi brugte næsten en hel måned og så… (Moderator 
afbryder) 

 

Moderator Ja   
Sofie …og så gik det bare pludselig i koks (ryster på hovedet)  
Moderator Okay, ja, så kan man jo så prøve igen jo  
Sofie Mmm (nikker)  
Moderator Ja  
Sofie Det gjorde vi også  
Pia  Ja, nu får vi se… (utydeligt) (Hanne afbryder)  
Hanne Der er nogen gode sange Kan lide MGP pga. 

sangene 
Moderator Er der gode sange?, ja (nikker)  
Hanne Ja  
Pia Men det er ikke sikkert… (Hanne afbryder)  
Hanne Og nogle der danser  
Moderator Ja (nikker)  
Pia …altså der kommer MGP i år, men det er ikke sikkert der gør næste år 

igen 
Måske ikke MGP i år 

Moderator Hvordan kan det være?  
Pia Det var et eller andet med at de havde brugt for mange penge på 

noget andet… (Moderator afbryder) 
Måske MGP grundet 
DRs spareplan 
(samfundsmæssigt 
orienteret) 
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Moderator Nå nå, okay, ja …er der andre ting sådan I kommer i tanke om, når I 
når I ser annoncen her?... Hvis nu I læser dernede, hvor I snakkede 
noget om, at det ser ud som om, han ingen bukser havde på, så står 
der en en forskellig masse skrift hernede ad… Er det noget, der der 
siger jer noget? 

Afkodning af tekst 
ved Fos’n’s 

Pia Måske det der i øhh, der hvor der er MGP, der er underholdning af 
MGP-deltager (Moderator afbryder) 

 

Moderator Mmm (nikker), mmm, ja …Hvis der er underholdning af MGP-
deltageren, er det så noget i kunne finde på øhh at tage ind at se så? 

 

Lise (rækker fingeren op)  Alle ville tage ind at 
se Foz’n’s optræde 
ved åbningsfesten 

Sofie Jeg vil gerne (nikker)  
Pia Det vil jeg også gerne  
Hanne  Det vil jeg også  
Moderator Ja (nikker), hvad med dig (kigger på Ida)  
Ida Det vil jeg også gerne  
Moderator Og dig? (kigger på Line)  
Line Det vil jeg også gerne  
Moderator Det vil I også gerne? …Vil I tage jeres mor og far med eller er det 

søskende eller hvad? 
 

Sofie Jeg vil gerne have min mor og far med (ryster på hovedet) Tager mor, far, 
søskende og kusine 
med (nærmere familie 
frem for venner) 

Moderator Ja  
Lise Det vil jeg også gerne  
Hanne Jeg tager min kusine  
Pia (Utydeligt)  
Sofie Jeg vil også gerne tage min storebror med  
Moderator Ja ja, er det noget I plejer sådan at gøre sådan hvis der kommer noget 

underholdning… (Sofie afbryder)  
 

Sofie Nej, nej (ryster på hovedet) Ikke alt 
underholdning skal 
opleves 

Moderator  …tager I så ind og ser det? …Nej?  
Hanne Det er ikke altid  
Moderator Nej  
Hanne (utydeligt) (hvisker til Ida, og peger rundt i lokalet)  
Moderator Hvad øhh hvad hvad tror I hvad tror I lige præcis den her annonce 

forsøger at fortælle jer? 
 

Pia At der kommer en ny butik Afkoder det primære 
budskab 

Moderator Ja  
Hanne Vi skal gå ind at se den Afkoder det primære 

budskab 
Moderator Ja  
Hanne (utydeligt)…(Pia afbryder)  
Pia Og så nok også fordi at øhh (peger på annoncen), at de gør det der, 

det er fordi øhem, så får de folk til at købe noget 
Kender til afsenders 
skjulte dagsorden 

Moderator Ja (nikker) ja  
Sofie (utydeligt) i forbindelse med (ryster på hovedet) (utydeligt)  
Moderator Ja, ja  
Sofie (utydeligt) gerne vil derind  
Moderator Ja, ja   
Pia Og så går man ind, og så køber man noget  
Moderator Så køber man noget?, ja …Hvad betyder det så, hvis man køber noget 

derinde? 
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Hanne At man synes at butikken er god Et køb i butikken 
statuerer en 
anerkendelse af 
samme 

Moderator At man synes at butikken er god?, ja  
Hanne Hvis man køber noget  
Moderator Ja …Hvis man køber noget, ja …Ja, er der andre ting sådan I lige 

kommer i tanke om, annoncen kunne for prøve at fortælle jer? 
 

Pia Og sådan at der er tøj, sko, taske og (Hanne afbryder) Butikken sælger Tøj, 
sko og tasker 

Hanne At den er til drenge og piger i alderen 8 til 16 år Afkoder hvem 
butikken henvender 
sig til 

Moderator Ja (nikker) …Det, at der står, at det er fra til drenge og piger i alderen 
8 til 16 år, kunne det være medvirkende til at I så ville gå ind at se 
butikken? 

 

Sofie Ja (nikker) Butikkens målgruppe 
er medvirkende til 
besøg 

Lise  Mmm…  
Hanne Mmm… (nikker) …Men hvis jeg var 7 år, så gad jeg ikke 7-årige vil dog ikke 

besøge butikken 
(besøg er mest 
praktisk forankret end 
modeforankret) 

Moderator Så gad du ikke? Du skulle gerne være 8 så?  
Hanne Mmm…  
Pia  Ellers kan man næsten  (utydeligt) så kan man næsten ikke købe noget 

tøj 
 

Moderator Nej, hvordan kan det være?  
Pia Det er, hvis man ikke er høj nok eller (Moderator afbryder) 7-årige vil være for 

små, og ikke passe 
tøjet 

Moderator Hvis man ikke er høj nok (nikker)ja, ja  
Sofie Det der med at, de ikke har den størrelse (Moderator afbryder)  
Moderator Ja (nikker)  
Sofie …(utydeligt)  
Moderator Ja, ja så det er bedst at holde sig til at man skal være ligesom de 

skriver her i annoncen og så så kunne man godt kunne finde noget tøj 
derinde 

 

Hanne Altså hvis man er meget stor i 7 års alderen, så tror jeg godt man 
kunne gå derind 

Store ( høje) 7-årige 
kunne dog godt 
besøgt butikken 

Moderator Ja, ja …Er der nogle af jer, der har været derinde? Ingen har været i 
butikken 

Ida, Sofie, Lise Nej (ryster på hovedet)  
Moderator I har ikke hørt fra nogle andre at øhh at der er åbnet den her butik 

inde i Aalborg? 
Ingen havde hørt om 
butikken 

Lise Ehm ehm  
Sofie (ryster på hovedet) Nej  
Moderator Nej, nej …ja (kigger ned på annoncen) …øhem …Kunne I finde på at 

snakke med jeres venner om den her annonce? 
 

Sofie Ja (ryster på hovedet), det kan vi godt Kunne godt finde på 
at sprede annoncens 
budskaber til 
vennerne 

Lise Ja  
Moderator Det kan I godt?  
Pia (nikker)  
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Moderator Er det noget I sådan plejer at gøre, hvis I ser en annonce? Spreder dog sjældent 
en annonces 
budskaber til 
vennerne 

Hanne Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Nej, ja (vugger frem og tilbage)  
Sofie Jeg plejer måske tit at snakke med min bedste veninde Stine… 

(Moderator afbryder) 
Og sker det, er det 
med en bedste 
ven/veninde 

Moderator Ja, ja (nikker)  
Sofie …for vi går i samme klasse  
Moderator ja …Hvordan kan det være I gerne vil snakke om om når I har set 

sådan en annonce her? 
 

Sofie Det øhh så hyggesnakker man…(Moderator afbryder) Samtaler om 
annoncer er 
hyggesnak, eller en 
mulighed for samme 

Moderator Så hyggesnakker man?  
Sofie …vi hyggesnakker lidt om det, vil du prøve at gå derind for eksempel 

eller 
Piger vurderer 
annoncers produkter i 
forhold til hinanden 
(bange for at skille sig 
ud?) 

Moderator Ja, ja  
Pia Altså om man skal derind sammen eller et eller andet  
Moderator Ja, ja  
Sofie  Hvis man synes den ser spændende ud eller (Moderator afbryder)  
Moderator Ja, ja  
Sofie …Skal vi prøve at gå derind sammen eller  
Pia Eller de andre har været derinde, og hvordan det er derinde 

(Moderator afbryder) 
 

Moderator Ja, ja …Er det noget, der betyder noget, at man er sammen derinde?  
Lise Nej Det betyder dog ikke 

noget, om man er 
sammen med 
vennerne i butikken, 
det er blot hyggeligt 

Sofie (ryster på hovedet) nej, det er bare mere hyggeligt  
Pia Mmm   
Moderator Det er bare det er bare mere hyggeligt (nikker), ja, ja, okay… Var der 

én der sagde nej (kigger på Lise, Sofie og Pia) til det der lige blev sagt 
med jeres venner eller (utydeligt) hørte jeg forkert?... Så var det kun 
det var nok mig… I siger alle sammen at det kunne I godt finde på  
(nikker) at snakke om, ja… Ja (kigger på annoncen), der er ikke andre 
ting I kommer i tanke om? 

 

Sofie Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Nej …Hvad med det aller aller øverste, som I kan se på annoncen, hvor 

der faktisk står nye oplevelser i Aalborg City? 
 

Pia At der kommer en ny altså også på en måde at der kommer en ny 
butik, hvor det er helt anderledes, (utydeligt) 

Afkodning af øverste 
tekst hvor der 
deduceres på 
enkeltdele (teksten og 
budskabet) og skabes 
en helhed (ny, 
anderledes butik) 

Moderator Ja  
Sofie Det er det kan være en anderledes butik for eksempel (Moderator 

afbryder) 
 

Moderator Ja, ja  
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Sofie …hvor der er (kort pause) alt muligt i (Moderator afbryder)  
Moderator Ja, ja  
Sofie som man ikke lige regner med (Moderator afbryder)  
Moderator Ja, ja  
Sofie …når man ser annoncen Annoncen kan ikke 

sige ALT om butikken 
Moderator Ja, ja, ja …Så man kan sige et eller andet sted at at at de ting, der er 

på på annoncen her (peger på annoncen), jamen dér kan du finde 
nogle flere ting 

 

Sofie (nikker)  
Moderator  Inde i butikken, hvis du netop tager derind  
Pia og Sofie Mmm…   
Moderator Ja   
Moderator Ja   
Moderator Men altså hvad hvad hvad øhh du sagde det der med (kigger på 

annoncen), at han var i grøn trøje og næsten ingen nogen bukser og 
sådan noget der, når i sådan kigger på ham (kort pause) hvad får det 
jer så til at føle? 

Emotionel afkodning 
ift. Foz’n’s 

Hanne At han har været inde i butikken Foz’n’s har været inde 
i butikken 

Pia (griner)  
Moderator  At han har været inde i butikken? …ja  
Hanne Fordi den der trøje, den ser ret ny ud  
Moderator Den ser ret ny nu? …Ja  
Sofie Man kommer også til at tænke på dengang han var med i MGP 

(moderator afbryder) 
 

Moderator  Ja   
Sofie  …det det gør jeg i hvert fald (Moderator afbryder)  
Moderator Ja   
Sofie …fordi at øhem det er lidt sjovt at sidde og tænke på at han har har 

været med i MGP (Moderator afbryder) 
 

Moderator Han har været med i MGP  
Sofie …(utydeligt)  
Hanne (hoster)  
Sofie …bare ikke (ryster på hovedet), man kan godt se det er (utydeligt)  
Moderator Ja, ja (nikker)  
Sofie Håret ligner det ikke Foz’n’s har et 

anderledes hår end 
ved MGP 

Moderator Nej, okay (kigger på annoncen)  
Pia Det kan også godt at han øhem at han havde sådan det der tøj på…  Måske Fos’n’z havde 

tøjet fra butikken på 
til MGP 

Moderator (nikker)  
Pia …til at han havde købt noget tøj (Moderator afbryder)  
Moderator  Mmm…  
Pia …til MGP derinde  
Moderator Ja, ja  
Hanne Han havde den åben dengang Ser det er en anden 

tøjgenstand 
Pia Nej (griner)  
Moderator Hvad synes I om Foz’n’s?  
Pia De er gode Kan godt lide Foz’n’s 
Moderator De er gode?, ja  
Sofie Mmm…   
Moderator Ja …Når I så siger de, det er ham og så?... Han er på scenen, hvem er 

det han er på scenen sammen med? 
 

Sofie (utydeligt)  
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Pia Mmm, det var to piger, der dansede  
Moderator Ja, ja (nikker)  
Sofie Mmm…   
Pia Kan ikke lige huske hvad de hedder  
Moderator Ja, det er nemlig rigtigt (nikker) …ja… Hvad tror I øhem hvad tror I 

meningen er med at han er i den her annoncen Foz’n’s? Hvad tror I det 
gør? 

 

Pia Det er måske fordi at øhem at han har været med i MGP (Moderator 
afbryder) 

Foz’n’s er på 
annoncen fordi han er 
kendt… 

Moderator Ja?   
Pia … og så kom der flere ind, og så (Moderator afbryder) … og det giver flere 

kunder 
Moderator Så kommer der flere ind?  
Pia … kommer der flere (Sofie afbryder)  
Sofie Og så kommer der flere kunder, fordi at han (moderator afbryder)  
Moderator Ja, (nikker) (Pia afbryder)  
Pia …at han er sådan på en måde kendt  
Moderator Han er kendt, ja …ja… ja… Andre ting I kommer i tanke om?  
Sofie Nej  
Moderator Nej  
Sofie Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Nej …Det er bare fint, tak skal I have, men vi har lige nogle flere ting, 

vi lige skal igennem …Det næste jeg gerne lige vil bede jer om, det er, 
om I vil tegne en tegning over, hvad I foretager jer i jeres fritid 

 

Sofie, Pia (nikker)  
  TEGNING 

Moderator  Så deler jeg lige nogle papirer og nogle tuscher ud til jer (rækker ud 
efter papirer) 

 

Sofie (kigger på Pia) måske ikke så nemt  
Moderator  Sådan dér (ligger papir ved Lise)  
Pia Altså det vi laver i sport også?  
Moderator Ja, alt det I laver udenfor skolen (lise afbryder)  
Lise Må jeg godt tegne noget forskelligt?  
Moderator Det må I meget gerne, I skal bare tegne løs  
Sofie (utydeligt) man skal man tegne det?  
Lise, Sofie og Pia (utydeligt)  
Moderator Værsågod (giver papir til Line)  
Lise (utydeligt)  
Sofie (nikker)  
Moderator (utydeligt) den dér  
Lise, Sofie og Pia (utydeligt)  
Lise (utydeligt) (kigger på Moderator)  
Moderator (utydeligt) (kigger på Lise) …(utydeligt) hedder det det?  
Sofie Sagde du det ikke til nogen?  
Lise Øhh jo  
Sofie (utydeligt)  
Moderator Så prøv at tegne det  
Sofie Nej, jeg tager den grå  
Moderator Og I skal bare tegne løs…(Utydeligt)  

Pia og Sofie (Utydeligt)  
Moderator (går hen til Line) du kan da vist ikke nå limen…(tager tuscher frem) er 

der nogle andre farver du gerne vil have? 
 

Pia Du skal bare tage én selv (utydeligt)  
Sofie Det er altså svært  
Moderator  Og jeg skal nok sige til jer når I skal når I skal til at være færdige 

…Men bare tegn alt det I laver i jeres fritid…(kigger på Lises papir) det 
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er flot 
Sofie (kigger på Hanne, Ida og Line) Må jeg godt lige få en gul herop?  
Ida (Giver en tusch til Pia)  
Hanne Virker jeres gul ikke?  
Sofie Vi har ikke nogen  
Hanne Hmm   
Sofie (hvisker til Pia) (utydeligt)  
Sofie (kigger på Pia) er det ikke noget med (utydeligt)  
Pia Nej, det er grå  
Sofie (utydeligt)  
Moderator Tegner I meget?  
Sofie og Pia Ja  
Moderator Det ser ud til at I er helt vilde (griner) …Det er godt… Hvad er det, der 

gør, at I godt kan lide at tegne? 
 

Sofie Det er sjovt Det er sjovt at tegne 
Moderator  Det er sjovt? (nikker)  
Sofie Man kan få mange idéer  
Moderator Ja?, ja  
Sofie Man kan også finde på at tegne et abehoved med en girafkrop eller 

sådan et eller andet 
Kan være kreativ 

Pia (fniser)  
Moderator Ja, ja, man kan selv bestemme hvad det er man gerne vil tegne ikke 

også? 
 

Sofie Altså hvis nu man øhem hvis altså sådan nærmest at man godt kan 
godt lide at lave en historie på den måde (Moderator afbryder) 

 

Moderator Mmm ja, (nikker), ja  
Sofie (kigger på Hanne, Ida og Line) har I en grå dernede, vi må låne?  
Hanne (giver Sofie en tusch), ja   
Pia (utydeligt)  
Sofie Nej  
Moderator Tegner i så tegninger til jeres forældre, søskende og sådan nogle ting? 

Bedsteforældre (Lise afbryder) 
 

Lise Jeg tegner mest til fødselsdag  
Moderator …og sådan nogle? Ja, til fødselsdag? …Hvad laver I blandt andet i jeres 

fritid? 
Tegner oftest kun til 
fødselsdag 

Pia Jeg spiller håndbold og (Moderator afbryder) Fritidsaktiviteterne er 
håndbold, FDF, 
svømning, fodbold, 
minikor, blokfløjte og 
multiskøjte 

Moderator Håndbold?  
Pia …og går til FDF  
Sofie Jeg går til FDF  
Moderator Ja  
Lise Jeg går til svømning  
Moderator Ja, hvad med jer dernede, hvad går I til i jeres fritid? (kigger på Hanne, 

Ida og Line) 
 

Ida Jeg går til fodbold  
Moderator Ja   
Ida Og svømning  
Moderator Ja  
Pia (utydeligt) må man gerne skrive ned hvad man har gået til?  
Moderator Det må I også gerne, det må I også gerne tegne  
Lise Så skal jeg også have tegnet (utydeligt)  
Moderator  Hvad går i ellers til at ting i jeres fritid?  
Hanne Jeg har gået til FDF og (Pia afbryder)  
Pia (utydeligt)   
Hanne …og minikor og multiskøjte  
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Moderator Ja (nikker)  
Pia Jeg går til FDF og  håndbold og (utydeligt) og blokfløjte (Moderator 

afbryder) 
 

Moderator Ja (nikker)  
Pia … og (utydeligt)  
Moderator Hvad med dig dernede, hvad går du til i din fritid (kigger på Line)  
Line (Utydeligt)  
Moderator Hvad for noget siger du?  
Line FDF  
Moderator FDF også? (nikker), ja… Hvad er det I synes der der er sjovt ved FDF? FDF er sjovt grundet 

dolkemærkerne 
Pia Altså man lærer sådan både at gå med dolkemærke og sådan noget 

(Moderator afbryder) 
 

Moderator Ja, ja  
Pia …(utydeligt)  
Moderator Okay  
Lise Jeg er stoppet med FDF  
Moderator Du er stoppet med det?...Hvordan kan det så være, at du er stoppet 

med det? 
 

Lise Det er fordi, det ved jeg ikke, jeg synes (utydeligt)   
Moderator Nej, okay, det var måske lidt for for meget?  
Lise Ja  
Moderator Ja, så bliver man også nødt til at dæmre ned  
Lise Ja  
Moderator Ja …Det ser flot ud, I putter en masse farver på papiret  
Hanne (kigger på Ida) er det dig? (peger på papiret)  
Ida (nikker)  
Hanne og Ida (hvisker) (utydeligt)  
Moderator (kigger på Lises papir) flot (nikker)  
Pia (kigger ned mod Hanne, Ida og Line) Må jeg låne den der sorte?  
Moderator Hvor lang tid skal i være i skole i dag?  
Pia Vi har fem timer  
Moderator I har fem timer? (nikker)  
Lise (utydeligt)  
Sofie Vi har også fem timer  
Moderator Ja (nikker)  
Pia Det har de også (peger på Hanne og Ida)  
Sofie (utydeligt) det er A (peger på Lise), og det er A (peger på Pia), og vi 

har fire (peger på Hanne, Ida, Line og sig selv) 
 

Moderator I har fire?, ja (nikker)  
Sofie Nej, de har fire (peger på Lise og Pia) (Moderator afbryder),   
Moderator De har fire?  
Sofie …og hvad er det det hedder Line og mig har fire, og vi fire har fem 

(peger på Ida, Hanne, Pia og sig selv) 
 

Moderator  Okay, okay (nikker)  
Pia Må jeg lige låne den? (kigger på Lise)  
Hanne Altså de…(peger på Line og Lise) (Moderator afbryder)  
Moderator Kan I ellers godt lide at gå i skole?  
Pia Ja Kan godt lide skolen 
Lise Mmm…  
Hanne Nogle gange er det sjovt, andre gange er det ikke Skolen er både sjov 

og kedelig 
Moderator Ja …Hvad er det, der er sjovt i skolen så?  

Hanne Det er at komme på tur, og (Moderator afbryder) Det sjove ved skolen 
er at komme på 
udflugter og lave 
opgaver og se film 
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Moderator Ja  
Hanne …og lave (utydeligt) opgaver ( Lise afbryder)  
Lise Og se film  
Moderator Og se film?, ja (nikker)  
Pia Billedkunst, det er også sjovt Billedkunst er et sjovt 

fag 
Lise Mmm…  
Moderator Ja (nikker)  
Lise Mmm…  
Moderator Ja …Hvad har I ellers af forskellige fag?  
Hanne Natur og Teknik, dansk, matematik  
Moderator Ja  
Sofie, lise Idræt og billedkunst  
Hanne Idræt  
Ida Musik, kristendom  
Hanne Musik  
Pia Kristendom  
Moderator Det lyder til at være spændende i hvert fald  
Lise Mmm…  
Hanne (hoster) …Jeg er færdig  
Moderator Du er færdig? Kan jeg få dig til at skrive dit navn om bagpå tegningen? 

Og så også hvor gammel, du er? Det må I alle andre også gerne gøre 
 

Sofie (kigger på Pia) (utydeligt)  
Pia (kigger på Sofie) (utydeligt)  
Sofie Nåå  
Moderator Er du også færdig? (kigger på Lise)  
Lise (ryster på hovedet)  
Hanne Sådan (løfter papir)  
Moderator Super  
Pia (utydeligt)  
Moderator Tak skal du have (tager papir) …Tak for det  
Hanne (hoster)  
Moderator Er I andre så småt ved at være færdige?  
Lise Mmm, ja …Det behøver ikke lige være sport, vel?  
Moderator Nej, (ryster på hovedet), det gør det ikke  
Hanne (utydeligt) (kigger på Pias papir) hvorfor skriver du det der?  
Sofie Sådan (giver papir til Moderator)  
Moderator Tak skal du have…(kigger på papir) nå, du skal lige skrive din alder 

på…(får papir fra Sofie) tak skal du have… De er rigtig fine, dem I har 
lavet… Så er der ikke mere tid, gider I at skrive jeres navn og så hvor 
gamle I er om bagpå? 

 

Sofie (utydeligt)  
Lise (utydeligt)  
Moderator Godt…(får papir fra Lise), tak skal du have…(får papir fra Ida), tak for 

det 
 

Sofie (kigger på Pia) (utydeligt)  
Moderator (kigger på Line) du er også færdig? …(får papir fra Line) flot  
Sofie (kigger på Lise) (utydeligt)  
Lise Den skal ikke (utydeligt)  
Moderator (Får papir fra Pia) Tak skal du have …Godt, jamen så kører vi lidt lidt 

videre med nogle andre spørgsmål, som vi gerne vil have jer til at svare 
på her 

 

  FORBRUG 

Moderator Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem der bestemmer det tøj I 
går i? 

 

Lise (rækker hånden op)   
Moderator Ja?  
Lise Det gør jeg selv Bestemmer selv tøjet 
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Moderator Det gør du selv? Hvorfor gør du det?  
Lise Fordi jeg, hvis jeg får lov til at købe et nyt stykke tøj eller sådan noget, 

så må jeg godt selv tag det jeg har lyst til 
Bestemmer selv tøjet 
ved køb 

Moderator Okay, ja  
Sofie Min mor hun hun hun skifter stadigvæk lidt til at bestemme, når hun er 

på arbejde om morgenen, og har sådan nogle sjove vagter en gang 
imellem (Moderator afbryder) 

Mor bestemmer 
stadig lidt 

Moderator Ja  
Sofie …fordi hun er på arbejde om morgenen, så så så bestemmer jeg selv 

tøj nogle gange (Moderator afbryder) 
 

Moderator Ja  
Sofie …andre gange så lægger hun det frem til mig  
Moderator Ja, okay  
Pia Nogle nogle gang mest om weekenden, der finder jeg selv tøj 

(Moderator afbryder) 
Jeg bestemmer selv 
tøjet i weekenderne, 
og kun nogle gange i 
hverdagen 

Moderator Der finder du selv tøj? (nikker)  
Pia … men nogle gange gør jeg det også her oppe  
Moderator Ja  
Pia Ellers gør min mor  
Moderator Ja, Hanne, hvad siger du?  
Hanne Min mor lægger det frem, fordi at så siger hun bare, at det bliver noget 

der ikke passer sammen 
Min mor bestemmer 
tøjet, da det ellers vil 
se fjollet ud i 
sammensætningen 

Moderator Ja… Hvorfor tror hun siger sådan nogle ting, at det ikke, at det ikke 
passer sammen? 

 

Hanne Fordi hun synes, det ser fjollet ud  
Moderator Det ser fjollet ud?, ja …er det så er det godt eller skidt at din mor hun 

hun lægger det  frem? 
Det gør ikke noget, at 
mor bestemmer tøjet 

Hanne Det er lige meget  
Moderator Det er lige meget  
Hanne Det at hvis der er noget jeg ikke gider have på, er det så så finder jeg 

bare noget der passer sammen 
Hanne snyder mor 

Moderator Ja  
Hanne Og lader som det ikke er sket  
Moderator Okay  
Hanne Og det lægger min mor nemlig ikke mærke til  
Moderator Det lægger hun ikke mærke til?  
Hanne Nej  
Moderator Hvad siger I andre to, hvem bestemmer det tøj I går i?  
Ida Det gør jeg nogle gange selv, og nogle gange finder min mor også tøj 

til mig 
Både mor og Ida selv 
bestemmer tøjet 

Moderator Ja, ja… Dig Line?  
Line Det gør min mor  
Moderator Det gør din mor?, ja  
Hanne (hoster)  
Moderator Går I op i det med tøj, og hvordan I ser ud? …Er det noget der optager 

jer? 
 

Sofie og Pia Nej (ryster på hovedet) Går ikke op i 
udseende 

Moderator Nej  
Sofie Nej, ikke rigtig  
Moderator Nej …Hvordan kan det være, det ikke optager jer?  
Sofie Jeg tager kun (utydeligt), når jeg skal til konfirmation, altså sådan en 

voksen konfirmation 
Går op i udseende 
ved større 
begivenheder 
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Moderator Til konfirmation?  
Sofie Så vil jeg gerne se pæn ud  
Pia Jeg vil også gerne (Hanne afbryder)  
Hanne Jeg går kun i (utydeligt) det bedste  
Pia …Jeg vil også godt til konfirmation og sådan noget  
Moderator  Ja, ja  
Pia Og så også til koncert  
Moderator Og så til koncert også? …Hvad er det for noget koncert så? (ryster på 

hovedet) 
 

Pia Altså det er det er sådan én, hvor at øemh vi spiller keyboard og 
blokfløjte og (Moderator og Sofie afbryder) 

 

Moderator og 
Sofie 

Ja, ja  

Pia …og alt det dér  
Sofie (utydeligt) den der musiske skole hedder det Går i den musiske 

skole 
Moderator Ja, ja  
Pia Det er ikke alle ting på billedet (utydeligt) det gør det nemlig ikke  
Moderator Ja, okay …Hvad så med det tøj I køber, hvem bestemmer så det? 

…(kigger på Lise) du snakkede lidt om, det hvis du selv fandt noget, så 
måtte du gerne tage noget af det på? 

 

Lise (utydeligt) ja, hvis det ikke koster for meget, så må jeg gerne få det Hvis tøjet ikke koster 
for meget, så 
bestemmer jeg selv 

Moderator Så må du gerne få det?, ja  
Lise Ja  
Moderator Hvad med I andre, hvad siger I?  
Pia Altså jeg må gerne finde noget, men så skal min mor sådan sige om 

jeg må få det eller om jeg ikke må få det 
Jeg finder tøjet, og 
min mor bestemmer 
om jeg må få det 

Moderator Ja  
Sofie Det skal min mor også Jeg finder tøjet, og 

min mor bestemmer 
om jeg må få det 

Moderator Det er dem, der bestemmer om I må få det, eller ikke må få det?  
Sofie  Det skal min mor også, fordi jeg (utydeligt) og mor må jeg vil gerne 

have det her sæt, må jeg godt det, og så siger hun nogle gange ja, og 
andre gange nej 

 

Moderator Og andre gange nej  
Sofie Og nogle gange så køber hun bare et sæt (ryster på hovedet) Mor køber nogle 

gange bare noget tøj 
til mig, mens jeg er i 
skole 

Moderator Ja, ja (nikker)  
Sofie Mens jeg er i skole  
Moderator Ja (nikker)  
Hanne Det gør min mor også  
Ida Min mor køber det også bare  
Moderator Ja, ja …Hvad så bliver I glade eller bliver I kede af det, når de kommer 

hjem med noget tøj til jer? 
 

Pia Jeg bliver glad Det bliver vi alle glade 
over, når vores mødre 
gør det 

Sofie Jeg bliver også glad  
Lise, Hanne og 
Ida 

Jeg bliver også glad  

Moderator Ja, ja (nikker)  
Sofie For det er ikke hver dag, man får noget nyt Der går tid mellem 
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nyt tøj 
Moderator Nej, nej (ryster på hovedet) …Så et stykke tøj, det er faktisk noget, der 

kan gøre jer glade? 
 

Alle Ja Nyt tøj gør godt, 
bliver glade. Dog ikke 
det grimme 

Moderator Ja, ja  
Pia Det kommer an på om det er helt vildt grimt  
Moderator Det kommer an på, om det er helt vildt grimt? (nikker) …ja, hvad sagde 

du? (kigger på Lise) 
 

Hanne og Pia (utydeligt)  
Lise (utydeligt) to og så får den ene, en kjole eller sådan noget, og den 

anden får nogle sokker 
Og heller ikke hvis der 
gøres forskel i ’gaver’ 

Moderator Ja  
Lise (utydeligt)  
Moderator Ja, ja det det kunne jeg godt forstille mig, forstille mig, ja  
Hanne For ikke så langt tid siden, så kom min mor hjem med tre stykker tøj til 

mig (Moderator afbryder) 
 

Moderator Ja  
Hanne … det havde jeg arvet fra én, der hedder Amalie og Emma, nogle af 

mine venner  
 

Moderator Ja  
Hanne Og øhh og så sagde min mor de her bukser kan jeg i hvert fald ikke 

lide, og så kom jeg op og sagde hvad for nogle hvad for nogle hvad for 
nogle, og så sagde jeg, dem kan jeg i hvert fald godt lide 

 

Moderator Ja, ja  
Hanne Og så fik jeg lov til at beholde dem Min holdning til tøj 

vægtede min mor 
højere end sin egen, 
og jeg fik lov at 
bestemme 

Moderator Mmm, mmm (nikker), ja …hvad så noget med at efterligne hinanden 
med hensyn til tøj? Er det okay, eller det ikke okay at efterligne 
hinanden? 

 

Lise Det er okay Det er okay at 
efterligne hinanden 
mht. tøj 

Sofie Det ved jeg ikke  
Moderator Er det okay?  
Hanne Jeg er ligeglad  
Pia Det vil nok være irriterende, hvis nu at øhh (Sofie afbryder)  
Sofie Hvis jeg nu aber efter hende  
Pia …ja, hvis nu hun havde alt et tøj, som jeg havde Dog ikke okay at 

efterligne ALT tøj, en 
anden har 

Moderator Ja, det vil være træls og irriterende (nikker)  
Sofie og Pia Ja  
Pia Fordi det er ikke, det er ikke (ryster på hovedet), det er dumt synes jeg 

(Moderator afbryder) 
 

Moderator Det er dumt?  
Pia Altså sådan man bliver ked af det, så får man heller ikke lov til at få 

eller have sit eget tøj, kan man nærmest godt sige 
Efterligning af ALT tøj 
fører til tristhed  

Moderator Nej, nej  
Ida Jeg tror heller ikke, jeg vil synes det er sjovt, hvis jeg nu havde en 

tvillingesøster 
 

Moderator Nej  
Ida Så ville vi jo gå i det samme tøj, og sådan noget  
Moderator Ja, ja  
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Ida Så ville det jo være lidt irriterende Irriterende hvis man 
går i det nøjagtig 
samme tøj som en 
anden 

Moderator Så man vil gerne have sit eget tøj Man vil gerne have 
sin tøjstil for sig  selv 

Hanne  Ja (nikker)  
Ida (nikker)  
Pia Mmm, det er også Sofie inde fra vores klasse, hun har en søster, der 

hedder Kathrine, de går heller ikke altid i det samme tøj 
 

Moderator Nej  
Sofie Men alligevel vil hun gerne have ny en trøje (ryster på hovedet) eller et 

par bukser, der passer sammen 
 

Moderator Ja   
Sofie Som den anden måske har også  
Moderator Ja, ja, ja  
Sofie Altså jeg har et par bukser, som som Hanne også har  
Moderator Ja (nikker)  
Sofie Det siger vi ingenting til Det gør ikke noget at 

nogle få stykker tøj er 
efterlignet 

Hanne, Lise og Pia (Utydeligt)  
Pia Jeg har sådan en nederdel som Stine fra min klasse og Sabine fra min 

klasse også har 
 

Moderator Ja, ja  
Hanne Det har jeg også  
Moderator Ja   
Ida Jeg har sådan en (utydeligt) som én fra min klasse også har, Caroline  
Moderator Ja, ja  
Hanne Altså én der hedder Caroline, hun efteraber én der hedder Anne Sofie 

fra klassen, hun går altid i det samme tøj 
 

Moderator Ja  
Hanne Fordi at at de to de er øhh de leger meget sammen, men så øhh går 

hun altid i det samme tøj 
 

Moderator Mmm, mmm, ja (nikker) …hvad sagde du til (kigger på Lise), du sagde 
noget med, at det var okay at efterligne hinanden? 

 

Lise Ja, og Kathrine og Sofie har også det samme tøj på i dag  
Moderator De har også det samme tøj på i dag?  
Lise Ja, næsten  
Moderator Ja, ja …men du synes det er okay… (ryster på hovedet) (Lise afbryder)  
Lise Ja  
Moderator …man må godt efterligne hinanden? Okay at efterligne, 

bare ikke med ALT 
Lise Bare ikke med det hele  
Moderator Bare ikke med det hele  
Lise Nej  
Moderator Nej  
Pia Jeg også godt, man kan med noget tøj  
Moderator Man kan godt med noget tøj (nikker), men men (Pia afbryder)  
Pia Ja, fordi at øehm det er, jeg vidste om Stine og Sabine de den der 

nederdel, som jeg havde 
 

Moderator Nej  
Sofie Jeg vidste heller ikke Hanne havde de bukser, som jeg har  
Ida Det vidste jeg heller ikke  
Moderator Så er det også tilfældigheder man får (Sofie afbryder)  
Sofie Ja  
Moderator Man får det samme ikke også?  
Sofie Hvis nu man har set én gå i det tøj, så (Moderator afbryder)  
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Moderator Ja  
Sofie …man køber det (Moderator afbryder)  
Moderator Ja  
Sofie Det er en dum idé  
Moderator Det er en dum idé?, ja  
Lise  (utydeligt) hvis man også gerne selv vil have det  
Moderator Hvis man også gerne selv vil have (Lise afbryder)  
Lise Ja  
Moderator …man skal også tænke på sig selv  
Lise Ja Man skal tænke på 

sig selv  også ift. 
tøjstil 

Moderator Ja  
Hanne (hvisker til Ida) (utydeligt)  
Moderator Hvad med dig Line, hvad med hvad for noget, synes du det er okay at 

man at man efterligner hinanden? 
 

Line Lidt  
Moderator Lidt? …hvordan kan det være? Prøv at fortæl lidt om, hvad du hvad du 

synes om det? 
 

Line Hvis man godt vil have noget tøj , som de andre også har (Moderator 
afbryder) 

Man må gerne 
efterligne noget af det 
tøj, andre har 

Moderator Ja  
Line Så må man godt købe det  
Moderator Så må man godt købe det?, ja  
Line (utydeligt)  
Moderator  Man skal bare ikke (utydeligt)  
Pia Men men det skal heller ikke være sådan at øhh alle samme de havde 

det der sæt tøj, og hvis nu så jeg ikke havde det så øhh så må jeg ikke 
være med i til at lege med dem 

Den efterlignede 
tøjstil skal dog ikke 
være medvirkende til 
social differentiering  

Moderator Ehm, okay (nikker)  
Sofie Det har jeg også prøvet med (utydeligt) nogle Kawasaki Sko  
Moderator Ja?  
Sofie Hvis man ikke har Kawasaki Sko, så vil man ikke være ven med én.  Eks. Kawasaki Sko 

kan bidrage til social 
differentiering 

Moderator Nej  
Lise  Det har jeg prøvet med Tamagotchi’er Dette gælder også 

med Tamagotchi’er 
Moderator Ja, ja (nikker) …hvad så, hvordan fik det jer til at føle i sådan den 

situation, hvor I ikke må være med til at lege så, fordi I ikke havde 
(Sofie afbryder) 

 

Sofie Jeg synes det var træls (ryster på hovedet) Tristhed ved 
oplevelsen af dette 

Moderator Ja  
Sofie Jeg ville gerne prøve at lege med hende, (Moderator  afbryder)   
Moderator   Ja (nikker)  
Sofie men det gad hun ikke  
Lise Jeg synes også, det er træls  
Moderator   Ja  
Pia Også en gang hvor vi var i sådan nogle grupper så måtte øehm tror det 

var dig og mig (kigger på Sofie), så måtte vi ikke være med til at  
Mobning/social 
differentiering 

Hanne (hoster)  
Pia … (utydeligt)  
Moderator   Nej (ryster på hovedet)  
Sofie og Pia (utydeligt) fordi vi ikke var i den gruppe  
Moderator   Okay  
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Sofie Så vi måtte ikke være med, så det var kun den gruppe, der måtte være 
med 

 

Moderator   Ja, ja, hvad sagde de til jer, sagde de bare I ikke måtte være med eller 
hvad? 

 

Pia Ja  
Sofie  Vi kom hen og spurgte, må vi ikke godt være med, så sagde de nej  
Moderator   Ja  
Sofie I er ikke i samme gruppe som os  
Moderator   Nej, okay  
Sofie (utydeligt)  
Pia Og så hendes bedste ven (peger på Sofie), hun sagde også nej  
Moderator   Hun sagde også nej, ja  
Sofie  Mmm, (nikker)  
Moderator   Ja, ja, er det noget I oplever tit eller hvordan?  
Sofie og Pia Nej (ryster på hovedet)  
Hanne Jeg synes da bare at det er i orden hvis at man gerne vil lege alene, 

(Moderator afbryder)  
 

Moderator   Ja   
Hanne  …men altså bare ikke hver dag  
Moderator   Bare ikke hver dag?  
Pia Men man skal heller ikke sige sådan at mig og Charlotte vi leger 

sammen og så siger jeg nej til Hanne, men ja til Amalie 
 

Moderator   Nej  
Sofie Det må man ikke  
Moderator   Det må man ikke?, nej (ryster på hovedet)  
Hanne  Man må ikke altså man må ikke sige at for eksempel at hvis at mig og 

Amalie vi leger sammen og så sagde vi og Elisabeth, så sagde vi, 
Elisabeth du må ikke være med mere (Moderator afbryder) 

 

Moderator   Ehm  
Hanne … fordi at Charlotte hun hun skal være med nu, og der er ikke plads til 

flere 
’Spilleregler’ ved 
social ineraktion (leg) 

Moderator   Ehm (nikker)  
Sofie Så skal du faktisk altid finde en rolle til én til I leg indgår faste 

roller 
Hanne Ehm  
Sofie (utydeligt)  
Hanne Ja, man må ikke lukke andre ude af legen, som der er med  
Sofie Nej, det har vi en regel med nede i klassen (kigger på Moderator)  
Moderator   Det har i en regel om at I skal finde en rolle dér? (nikker)  
Pia Men men man må godt, hvis man er i en rigtig god leg, altså hvis nu vi 

alle fire vi legede eller alle os tre vi legede sammen og hvis Amalie hun 
spurgte om hun måtte være med, så kan så må vi gerne sige nej, hvis 
vi er i en rigtig god leg 

 

Sofie Ja  
Moderator   Okay (nikker)  
Ida Men man må også gerne sige nej, hvis nu at øhh Charlotte og Elisabeth 

de legede sammen, og mig og Hanne vi kommer og spørger om vi må 
være med, så har jeg jo én at lege med (Sofie afbryder) 

Må gerne sige nej til 
at lege med en 3. 
person, blot denne 
har én anden at lege 
med 

Sofie (utydeligt)  
Ida …så må de gerne sige nej  
Moderator   Ja, ja  
Sofie Så kan vi jo bare sige, vil du ikke lege med Hanne, Hanne vil du ikke 

gerne lege med Amalie? 
 

Moderator   Mmm…  
Hanne Jo, det var det var jo også det vi gjorde  
Sofie  Men alligevel er det måske lidt en dum idé altså fordi så kan man  
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alligevel synes at det er irriterende at man ikke må lege med dem 
Moderator   Ja, ja, ja  
Sofie Så kan man abe efter den samme leg, men det bliver ikke så sjovt så  
Moderator   Det bliver ikke så sjovt, nej  
Pia Men altså også nogle gange så hvis nu at øhem nogle af os vi leger 

sammen, og så så kommer der, altså hvis det nu bare er to der leger 
sammen, så kommer der sådan nærmest, så kommer der bare én 
(Moderator afbryder) 

 

Moderator   Mmm (nikker)  
Pia … og spurgte om han måtte være med, og så sagde vi nej, og så kom 

der nærmest sådan en hel gruppe eller hvad man nu kan sige 
(Moderator afbryder) 

 

Moderator   Ja, ja, ja  
Pia … og så sagde vi ja  
Moderator   Ja (nikker)  
Pia Så er der ikke holdt nogen udenfor  
Lise Engang hvor jeg legede med én, så kom der en anden og spurgte om 

(utydeligt) måtte være med, og så sagde vi nej fordi vi var to, så kom 
der en til og spurgte, og så sagde vi også nej, og så sagde vi så også 
nej, for vi havde sagt ja til en anden  

 

Moderator   Mmm… (nikker)  
Lise Og så begyndte hun så, ja, hvorfor kunne jeg ikke være med, når du 

har sagt nej til en anden, og så kan jeg bare være med og alt muligt 
(Moderator afbryder) 

 

Moderator   Mmm… (nikker)  
Lise (utydeligt)  
Moderator   Mmm… (nikker)  
Pia Og så siger de, så kan I jo bare sige ja til den anden  
Moderator   Ja, ja  
Sofie Men så skal man jo lige finde nogle først for (utydeligt)  
Moderator   Ja  
Sofie (utydeligt) for hvis han ikke gider lege med én (Moderator afbryder)  
Moderator   Ja, ja  
Sofie … så er det helt (utydeligt)  
Moderator   Ja  
Ida Tak  
Moderator   Hvem synes hvem synes I er sej? Er det nogle på skolen, eller har I 

nogle idoler eller? 
 

Hanne Nej  
Sofie Hvad er idoler for noget? Sofie ved ikke, hvad 

idoler er 
Lise Ja?  
Moderator   Ja, er der nogle, I ser op til?  
Hanne Alle er lige gode Ingen idoler, alle er 

lige gode 
Moderator   Alle er lige gode?  
Pia Ja  
Sofie Jeg ser op til én, der hedder Kathrine En ven som idol 
Moderator   Ja, er det én fra klassen?  
Sofie Nej  
Moderator   Nej? Er det en ven, du har så eller hvad? (kigger på Sofie)  
Sofie Ja, hun går vist i 6. klasse  
Hanne (hoster)  
Pia 7.  
Sofie Ja, så 7.  
Moderator   Ja, hvad hvad er det, der gør hende (Pia afbryder)  
Pia 7. C  
Sofie   Jeg synes hun er god, hun er en god ven En ven som idol, da 
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denne er en god ven 
Moderator   Hun er en god ven, ja, snakker I meget med dem, der der er lidt ældre 

eller hvordan? 
 

Pia Jeg snakker meget med min dem fra min storesøsters klasse  
Moderator   Dem fra din storesøsters klasse, ja  
Pia Men altså jeg snakker ikke ret meget med Kathrine, men de går i 

samme klasse, min storesøster og Kathrine 
 

Moderator   Okay, ja (nikker)  
Hanne Jeg kan godt lide at lege med min storesøster  
Sofie (utydeligt)  
Moderator   Ja, ja okay, ja (nikker)…hvad med nu øhh, som vi snakkede om før, 

med ham Foz’n’s her, er det én som I synes, der er er, synes han er sej 
eller er der nogle på skolen altså det kan være alle mulige, er er der 
ikke nogle som I lige kommer til at tænke på, I synes der er sej? 

 

Hanne Min storesøster Storesøster som idol, 
da hun er sej og er 
dygtig til basketball 

Moderator   Din storesøster?, ja (nikker) …hvad er det, der gør din storesøster sej?  
Hanne Hun spiller basketball sammen med nogle, der er 29 år (Moderator 

afbryder)  
 

Moderator Ja (nikker)  
Hanne  …hun er kun, hun er selv 18 …så så hun skulle hun skulle rigtigt spille 

sammen med dem der også var 18 
 

Moderator Ja , okay  
Hanne Men hun er bare for god til det  
Moderator Hun er for god til det?, ja   
Hanne Det siger det siger lærerne også  
Moderator Ja, er det vigtigt at være god? Til ting?  
Pia  Mmm, nej, bare man gør det meste man kan Det er ikke vigtigt at 

være god til ting, blot 
man gør sit bedste 

(utydelig) (utydeligt)  
Moderator Bare man gør det, så godt man kan?  
(utydelig) (utydeligt)  
Moderator Dér skal man også være god  
Sofie Det der med at være god, det er, man skal ikke være god til for mange 

ting, man skal være god til det, man synes der er sjovt 
Man skal ikke være 
god til mange ting, 
men kun til de ting, 
man synes er sjove 

Moderator Ja (nikker)  
Sofie Man skal ikke bare sige okay jeg er god til at pudse vinduer  
Moderator Nej (ryster på hovedet)  
Sofie Og så vil man slet ikke være sådan (ryster på hovedet)  
Moderator Mmm… (nikker)  
Lise Er det ikke at pudse vinduer?  
Moderator Hvad nu hvis jeg spurgte jer, hvad I er gode til, hvad ville I så sige? 

Hvis vi nu starter med dig først Lise 
Kompetencer  

Lise Øhh ved jeg ikke (Hanne afbryder)  
Hanne Bare sig et fag i skolen  
Lise Spille computerspil Computerspil 
Moderator Spille computerspil, hvad med dig (peger på Sofie)  
Sofie Jeg synes jeg er god til at sjippe og jeg er god til FDF FDF 
Moderator Ja  
Sofie Og en god ven En god ven 
Moderator Ja (peger på Pia)  
Pia Jeg synes at øehm, jeg er god til, og jeg er god til at stå på mål i 

håndbold (Moderator afbryder) 
God 
håndboldmålmand 

Moderator Ja (nikker)  
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Pia …og jeg er god til at sjippe God til at sjippe 
Moderator Ja, og dig (peger på Hanne)  
Hanne Natur og teknik God til faget Natur & 

Teknik 
Moderator Natur og teknik, ja og Ida (peger på Ida)  
Ida Jeg synes jeg er god til fodbold God til fodbold 
Moderator Ja, ja, hvad med dig Line?  
Line  Det ved jeg ikke (ryster på hovedet)  
Moderator Er der ikke noget som du lige tænker, det er jeg god til det her?  
Line (utydeligt)  
Moderator Er du sikker på det?  
Line (nikker)  
Moderator Ikke et eller andet med ja fodbold, dans eller  
Lise FDF  
Moderator FDF? Der er ikke noget, du kan komme i tanke om? Nej …hvad så hvis 

jeg nu spørger jer, om det er vigtigt at være populær? 
 

Pia Det synes jeg ikke (ryster på hovedet) Ikke vigtigt at være 
populær 

Sofie (ryster på hovedet) nej  
Hanne Det synes jeg heller ikke   
Pia  Fordi så øehm  
Moderator Nej  
Sofie Det er ikke lige mig (ryster på hovedet)  
Moderator Det er lige meget med(ryster på hovedet)  
Sofie Ja, det er lige meget (nikker)  
Lise Ja  
Moderator Hvordan kan det være at I siger at at det er at det er lige meget?   
Sofie  Hvis man er populær, så så er der mange, der går sammen med én af 

dem, der er spiller meget smart 
Opfatter popularitet 
som noget negativt, 
nogle som spiller 
smart uden at være 
det 

Moderator Mmm, mmm… (nikker)  
Sofie Det er der mange, der gør  
Moderator Ja  
Sofie Det gør jeg ikke  
Moderator Nej  
Sofie For jeg vil bare gerne være mig selv  
Moderator Du vil bare være dig selv? …er det vigtigt at være sig selv?  
Sofie og Pia ja Det er vigtigt at være 

sig selv 
Moderator Ja (nikker), ja  
Moderator Er det noget i tænker meget over eller hvordan altså  
Lise og Sofie Nej Tænker dog ikke 

meget over det 
Moderator Nej, nej  
Hanne Man skal bare gøre de ting, som man har lyst til (Moderator afbryder) Man skal gøre som 

man har lyst til, og 
ikke være lige som de 
andre 

Moderator Som man har lyst til? (nikker)  
Hanne Og ikke og ikke være lige som andre  
Moderator Ja (nikker)   
Sofie (utydeligt) men ikke abe efter andre  
Moderator Ja   
Sofie  Hvis jeg nu for eksempel gerne vil abe efter Elisabeth (Moderator 

afbryder) 
 

Moderator Ja   
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Sofie …men ikke gider være sådan som Elisabeth (ryster på hovedet) er 
(Moderator afbryder) 

 

Moderator Ja  
Sofie Så så skal jeg lade være med at abe efter hende  
Moderator Ja, ja (nikker)  
Sofie Så skal jeg bare lade være  
Moderator Ja, ja  
Sofie (utydeligt) nej, jeg gider ikke være sådan (ryster på hovedet)  
Moderator Nej, nej  
Sofie Sådan har jeg det bare  
Moderator Hvad så hvis man nu øhh skiller sig ud fra mængden? Hvis vi nu øhh 

kigger på jer i dag, I er sådan ret ens i tøjet (nikker) hvad nu hvis det 
er nogle, der skiller sig ud? Som har noget helt andet tøj på? 

 

Sofie Det (utydeligt)  
Moderator Er det er det øhh   
Hanne  Det er lige meget Man må gerne skille 

sig ud ift. tøj 
Moderator Er det træls eller (Pia afbryder)  
Pia Altså hvis nu…  
Moderator …er det sejt eller hvordan?  
Pia …hvis alle sammen, de havde nederdel på og jeg havde bukser på så 

er jeg jeg synes bare det er lige meget 
 

Moderator Du synes det er lige meget?  
Sofie En dag der skulle jeg til fødselsdag, dér havde næsten alle piger 

nederdele på, og jeg var bare en af de eneste, der havde bukser på, 
det var jeg bare helt ligeglad med 

Pigerne forstår ikke 
helt spørgsmålet om 
at skille sig ud 

Moderator Ja, ja (nikker)  
Sofie Bare fordi man har noget andet slags tøj på som (Moderator afbryder)  
Moderator Mmm, mmm (nikker)  
Sofie De andre ikke har, så behøver man ikke at blive (utydeligt) for det  
Moderator Nej, nej  
Hanne Jeg er ligeglad Ligeglad når andre 

skiller sig ud 
Ida Det er jeg også  
Moderator Ja, ja  
Hanne Bare de andre godt gider at lege med mig Det er dog vigtigt at 

andre godt vil lege 
med én 

Moderator Ja, så der er ikke noget med hensyn til tøjet eller noget  
Hanne nej  
Moderator Nej …hvad så når jeg spørger jer omkring mode, hvad forbinder I med 

mode? 
 

Pia Ingenting, jeg er lige glad  
Sofie  Jeg vil gerne have noget tøj, nogle sæt, der passer sammen som for 

eksempel en nogen hvad hedder det, det kan være alt muligt sådan 
nogen sæt til blå sæt (Moderator afbryder) 

Jeg opfatter mode 
som noget, der passer 
sammen 

Moderator Ja  
Sofie …til grønne sæt  
Moderator Så du forbinde faktisk mode med noget tøj og noget lyst og noget 

grønt  
 

Sofie Og det samme gør jeg faktisk med mine hårelastik (Moderator 
afbryder) 

Hårelastik er også 
mode 

Moderator Ja (nikker)  
Sofie For jeg prøver sådan, når jeg har travlt om morgenen, så tager jeg 

bare ét (ryster på hovedet) 
 

Moderator Så tager du bare et tilfældigt?, ja  
Pia Men men men jeg går sådan meget med lyserødt og brunt nogle gange  
Moderator Ja  
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Pia Sammen med noget hvidt også  
Moderator Ja, ja …hvad med I andre, hvad forbinder I med mode? Hvad er mode? 

For jer? 
 

Hanne Ingenting  
Moderator Ingenting?  
Ida Jeg vil i hvert fald ikke gå i skole i sådan noget tøj, der slet ikke passer 

sammen 
Tøj, der ikke passer 
sammen, er ikke 
mode 

Moderator Nej (ryster på hovedet)  
Pia  For eksempel (utydeligt)  
Hanne (utydeligt)  
Ida Sådan en skriggul og grøn eller sådan noget  
Moderator (utydeligt)  
Pia Altså jeg vil heller ikke ret meget, altså sådan noget tøj, der er helt 

vildt sygt 
 

Moderator (utydeligt)  
Pia Altså hvis nu jeg øhh som den her (peger på sin trøje), og hvor alt 

sammen sådan bare er gået af 
Tøj, der er falleret er 
heller ikke mode 

Moderator Ja (nikker)  
Sofie Det er en dum idé  
Moderator Så det skal se pænt ud så?  
Sofie og Pia Ja  
Pia På en måde og så og så en øehm striber og tern, det synes jeg heller 

ikke det passer sammen 
Striber og tern er 
heller ikke mode 

Moderator Nej nej  
Pia Og sådan den der vej (Moderator afbryder)  
Moderator ja  
Pia …(bevæger armen) eller også striber den der vej, (bevæger armen) 

(Moderator afbryder) 
 

Moderator Ja   
Pia  …eller sådan der (bevæger armen), altså  
Moderator Nu snakker I rigtig meget om tøj i, jer alle sammen, hvor hvor køber I 

tøj henne? 
 

Sofie Forskellige butikker (ryster på hovedet)  
Moderator Forskellige butikker? Kan I nævne nogle butikker, I godt kan lide at 

købe tøj i? 
 

Lise Hennes & Mauritz Køber tøj i H&M, 
Salling, Tøj & Sko, 
Abrakadabra, 
Sportsmaster og Bilka 

Moderator Hennes & Mauritz?  
Sofie Salling (ryster på hovedet)  
Moderator Ja, har I flere?  
Pia H&M  
Moderator Ja …er der andre steder I sådan kommer i tanke om? (ryster på 

hovedet) 
 

Hanne Tøj & Sko  
Moderator Tøj & Sko?, ja  
Ida Abrakadabra  
Moderator Abrakadabra  
Sofie Exit  
Moderator Ja, ja andre steder? …hvad med dig Line, hvor får du tøj fra?  
Line (utydeligt)  
Moderator Hvad siger du?  
Line (utydeligt)  
Moderator Okay, ja (nikker)  
Pia De har også smart tøj  
Hanne  Bilka  
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Moderator Bilka? (nikker)  
Pia Jeg har også meget tøj fra nogle andre lande  
Moderator Ja …har I sådan en favoritbutik? Hvor I tænker dér skal jeg bare ind og 

finde noget tøj? 
 

Lise (utydeligt)  
Moderator Det er Hennes & Mauritz? Favoritbutikken er H 

& M 
Pia Det synes jeg også  
Moderator Ja, der er I tre der siger, fire er I også, synes I også Hennes & Mauritz 

tøj der er øhh (kigger på Hanne, Ida og Line) det er noget pænt tøj? 
 

Ida Mmm…  
Moderator Ja  
Sofie Og Puma Puma laver fedt tøj 
Moderator Og Puma?  
Sofie, Lise og Pia Mmm…  
Pia (Utydeligt)  
Sofie Puma er (utydeligt)  
Pia (utydeligt)  
Moderator Sportsforretninger, ja (nikker)  
Sofie Mmm…  
Pia Der da (Sofie afbryder)  
Sofie Sportsmaster og øhh Adidas og sådan noget  
Pia …mmm…  
Moderator Ja, ja  
Lise Cowboyland  
Moderator Ja (nikker), ja …hvad så øhhh med hensyn til det tøj her I nævner 

øehm Puma, er det fordi I godt kan lide at gå til sport eller? 
 

 
Sofie og Pia 

Ja (nikker) Puma er fedt, grundet 
de sportslige 
interesserer 

Moderator Ja, ja (nikker)  
Sofie Ja  
Moderator Ja  
Pia Eller man kan også bare købe sådan et rødt bånd, der (Moderator 

afbryder) 
 

Moderator Mmm…  
Pia Er lidt tynde, hvor der er hvor der er et Puma mærke på (Moderator 

afbryder) 
Pia er mærkebevidst 

Moderator Ja (nikker)  
Pia (utydeligt)  
Moderator Ja, ja  
Sofie (utydeligt) købe en håndbold (ryster på hovedet) (Moderator afbryder)  
Moderator Ja, ja  
Sofie Eller bare en ganske almindelig fodbold  
Moderator Men er det vigtigt at der står et mærke derpå (misser med øjnene)?  
Sofie og Pia Nej (ryster på hovedet) Mærkevarer er ikke 

vigtige, men det må 
godt fremgå, hvor det 
er købt henne, og at 
det ikke er billigt 
(selvmodsigendeift. 
tidligere udsagn) 

Moderator Nej  
Lise og Hanne Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Nej  
Hanne Altså det må godt være sådan at man kan se at man har købt det 

derinde fordi (Moderator afbryder) 
 

Moderator Ja  
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Hanne …hvis man har købt nogle rigtig flot bukser og så og så der er nogle 
der tror man bare har købt dem i Bilka (Moderator afbryder) 

Prestige i mærketøj 

Moderator Ja  
Hanne …for næsten ingen penge  
Moderator Ja  
Hanne Så man må godt se at (Sofie afbryder)  
Sofie (utydeligt)  
Moderator Der må godt være et Pumamærke derpå? (nikker)  
Hanne Ja   
Sofie Mmm, det er ikke altid, der behøver være et mærke (ryster på 

hovedet) 
 

Moderator Det er ikke altid, nej, nej, er det noget I snakker meget med om 
venner om hvis der er mærke på eller hvad? 

 

Sofie, Pia og 
Hanne  

nej (ryster på hovedet) Snakker ikke med 
vennerne om 
mærkerne på tøjet 

Pia Altså sådan med håndboldtøj og fodboldtøj, der står der heller ikke 
sådan (Moderator afbryder) 

 

Moderator Nej  
Pia …Puma midt på trøjen  
Moderator Nej  
Sofie (utydeligt)  
Ida Der står Puma på shortsene  
Pia Ja  
Sofie Ja, Puma  
Moderator Ja  
Hanne (hvisker til Ida) (utydeligt)  
Moderator Godt, det er jo super alle de her ting, som I har fortalt mig.  
  COLLAGE 

Moderator Det sidste jeg gerne vil bede jer om, det er og øehm lave en collage, 
og der har jeg en masse blade med, som I bare skal klippe i, og så 
klistre det over på øhhh et stykke papir 

 

Hanne Hvad skal vi lave collage af?  
(utydelig) (utydeligt)  
Moderator og 
(utydelig) 

(utydeligt)  

Hanne Skal vi bare klippe (utydeligt)  
(utydelig) (utydeligt)  
Moderator Det passer ikke, I skal faktisk klippe alt det fra collagen ud, og klistre 

alt det på collagen, som I synes er fedt 
 

(utydelig) Må jeg godt låne det der hesteblad?  
Hanne Ida  
(Utydelig) Fodbold  
Pia Det er GOAL bladet  
(utydelig) (utydeligt)  
Moderator Så skal I bare klippe alt det ud, som I synes er fedt, og klistre på jeres 

collage her 
 

Pia Hvor er der sakse henne?  
Moderator Lige her, de var der  
(utydelig) (utydeligt)  
(Utydelig) Også mig  
(utydelig) (utydeligt)  
Moderator Har I alle sammen én her? …(utydeligt)  
(utydelig) (utydeligt)  
Moderator Læser I, læser I mange blade?  
Line (ryster på hovedet)  
(utydelig) (utydeligt)  
Sofie Jeg læser mest bøger Læser mest bøger 
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Moderator Du læser mange Olivia og Jessy (kigger på Lise) Olivia og Jessy er 
populære 

Sofie Det gør jeg også, får aldrig læst det hele  
(utydelig) (utydeligt)  
Moderator I skal bare (ryster på hovedet) … (utydeligt) på papiret med det  
Pia Ej ja (fniser), helt vildt godt  
(utydelig) (utydeligt)  
Pia Det er nogle gode billeder, synes du ikke også det? (snakker med 

Hanne) 
 

Hanne Jo  
Moderator Så så er der også limstifter til jer  
(utydelig) (utydeligt)  
Moderator Vil I have en slikkepind i munden, mens I sidder og klipper og klistrer?  
Ida  Ja tak  
Moderator Vil du have én? (kigger på Line)  
Line (ryster på hovedet)  
Moderator Nej tak  
Pia Det der blad, det er helt vildt godt  
Moderator Slikkepind? (rækker skålen til Pia)  
Pia Ja tak  
(utydelig) (utydeligt)  
Moderator Det er dejligt med noget slik fra morgenstunden af hvad?  
Pia og Sofie Mmm…  
Pia Det er ikke hver dag (utydeligt)  
Moderator Og sodavand, ja  
Hanne (hvisker) (utydeligt)  
Moderator Gælder det jer alle sammen, at I læser sådan mange blade eller øhh 

eller kan I godt lide at kigge i dem eller hvordan? 
 

Sofie Jeg kan godt lide at læse i (utydeligt)  
Moderator Ja (nikker)  
Pia Jeg kan godt lide altså jeg læser ikke så meget blade, jeg læser mest 

bøger 
 

Moderator Ja, hvad er det for nogle bøger, du læser så?  
Pia Det er sådan nogen (utydeligt) og sådan nogen  
Moderator Ja, okay … husk lige at I lige gør sådan at I lige låner bladene til 

hinanden, hvis I, hvis der er noget I gerne vil have fra det specielle 
blad (Hanne afbryder) 

 

Hanne Ja, jeg skal låne det der blad efter dig  
Moderator Fordi der nemlig kun øhh ja  
Pia (utydeligt) Sofie hun skal låne det  
Moderator Et af hvert blad  
Pia Efter dig (kigger på Hanne)  
Hanne  Mmm…  
Moderator (utydeligt)  
Lise Mmm …de er sjove  
Moderator De er sjove, okay  
Pia (utydeligt) der er bare plakater (fniser)  
Moderator I hvad for noget siger du?  
Pia (utydeligt)  
Moderator Ja …hvor mange kan godt lide Jessy?  
Sofie (rækker hånden op) det kan jeg godt  
Moderator én  
Hanne  Mig (rækker hurtigt hånden op)  
Moderator To To kan lide Jessy 
Lise Jeg ved ikke, hvad det er Én der ikke kender 

Jessy 
Ida (utydeligt)  
Sofie Det er (utydeligt) sådan et blad, du kigger i  
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Lise Nåå (griner)  
Moderator Ellers så er det bare at klistre på, jeg har stillet en limstift ved siden af 

ved siden af jer 
 

Pia (utydeligt)  
Moderator Husk lige at lån bladene til hinanden, så I kan få klippet noget ud af alt 

det I synes der er fedt.  
 

Pia Nej, det er Olivia  
(Utydelig) Mmm…  
Pia (utydeligt)  
Sofie (utydeligt)  
Pia (utydeligt)  
Sofie Jeg har bare lyst til at tage et par plakater med hjem  
(utydelig) Ja  
Moderator Har du fundet noget Line, du skal have på?  
Pia Hey, det er mig, der skal bruge den  
Moderator Der er garanteret noget tøj eller noget derind, du kan klippe ud derfra  
Sofie Ok, den her skal jeg helt klart have  
Pia Hvad for én?  
Hanne Hvad er det, det ser underligt ud  
Pia (utydeligt)  
Sofie Ja  
Pia (utydeligt)  
Moderator Skidt være med om man ødelægger noget, bare tag hvad der nu er 

deri (snakker med Line), hvad du synes der er fedt 
 

Sofie (utydeligt)  
Moderator Der er også et her (lægger blad ved Line)  
Sofie (utydeligt)  
(utydelig) Hvis der er plads til mere  
Hanne Er du snart færdig, Lise?  
Lise Ja  
Hanne Godt  
Moderator  I har fem minutter tilbage til at lave, så I skal til at få klippet noget ud, 

og så, ja del bladene med hinanden 
 

Hanne Lad mig lige se (tager et blad)… (utydeligt)  
Moderator Hvad er det I kigger sådan efter i de blade, som I gerne vil have klippet 

ud? 
 

Lise (utydeligt)  
Moderator (utydeligt) ja  
Hanne (utydeligt) så jeg tegner også (utydeligt)  
Pia (utydeligt) her, der er også et af en vovhund  
Moderator Ja, ja  
Pia Der er næsten ikke plads  
Sofie Mmm…  
Moderator I kunne måske godt h ave brugt et stykke større papir?  
Pia (griner) ja  
Moderator (griner)  
Pia Man får lyst til at tage nogle af de her plakater med hjem (utydeligt)  
Moderator I virker da i hvert fald til at være meget kreative, det er helt sikkert 

…og I har fire minutter tilbage, nu skal jeg nok ikke stresse jer, men 
øhh… (utydeligt) lov til at finde (utydeligt) og sætte derpå (snakker 
med Line)… Er der andre blade, du kunne tænke dig at kigge i? 

 

Pia (utydeligt)  
Moderator Er der et af dine yndlingsblade her? For så må vi lige deles med dem  
Pia (utydeligt)  
Moderator Hvad med sådan et, som det her (giver blad til Line)? Kan der være 

noget deri? 
 

Sofie (utydeligt) tage de her plakater med hjem  
Pia Jo (griner), kan jeg godt  
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Sofie (utydeligt)  
Lise Jeg kan godt lide dyr (utydeligt)  
Moderator Har du nogle dyr der hjemme?  
Lise Ja  
Moderator Ja, hvad for nogle dyr har du?  
Lise En kanin Én har en kanin 
Moderator Ja …har I andre nogle dyr der hjemme?  
Pia Nej  
Ida Jeg har en hund og to marsvin  
Moderator En hund og to marsvin?, ja (nikker) Én har en hund og to 

marsvin 
Sofie Jeg kan ikke få dyr, det får min far astma af  
Moderator Det får din far astma af?  
Pia En skildpadde?  
Sofie Ja, så får han en skildpadde  
Moderator Han kan få en skildpadde, ja (smiler)  
Lise og Pia  (utydeligt)  
Moderator Nå, men det er jo så altid noget  
Ida  Det er det samme  
Hanne (utydeligt)   
Moderator Så er der to minutter tilbage til at få klippet noget ud og klistret på  
Sofie (utydeligt)  
Moderator Ja, det ser godt ud  
Lise Skal I så have den tilbage igen bagefter?  
Moderator Ja, så (utydeligt) når I har færdiggjort det her  
Lise (utydeligt)  
Moderator Det må du i hvert fald gerne  
Hanne Er vi så allerede færdig?  
Moderator Ja (nikker)  
Hanne Nå  
Moderator Så gik der faktisk en time  
Lise Og et kvarter  
Moderator Og et kvarter (griner)  
Lise Ja  
Moderator Ja, tiden går stærkt når man hygger sig  
Lise Mmm…  
Pia Det her bliver vist svært at klistre på (griner)  
Moderator Så må du lige sådan oven i hinanden, og noget der, det er fint  
Lise Jeg fik den først  
Pia (utydeligt)  
Moderator Så må I hellere klistre det på, I har …og når I så har gjort det, så må I 

gerne vende det om, og så skrive jeres navn og jeres alder 
 

Lise Og klasse  
Moderator Det må du også gerne  
Ida (utydeligt)  
Moderator Er du færdig? Tak skal du have (får papir fra Lise)  
Lise (utydeligt)  
Moderator Er I ved at være færdige?  
Pia Ja  
Sofie Næsten  
Moderator Næsten  
Sofie Ja  
Moderator Hvad skal I så have af time her, når I kommer tilbage?  
Ida Idræt  
Lise Billedkunst  

Sofie Vi skal da ikke have billedkunst, det var hende, der sagde det (peger 
på Lise) …vi skal da have (Pia afbryder) 
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Pia Skal du ikke først have matematik?  
Sofie Jo, vi skal også have matematik  
Lise Vi har ikke frikvarter endnu  
Moderator Så skal I til at være færdige  
Hanne Her (giver papir til Moderator)  
Moderator Tak for det …og så bare lige navn, og hvor gamle I er om bagpå… Er 

du færdig? (får papir fra Line) tak skal du have… Tak for det (får papir 
fra Ida) 

 

Ida (utydeligt) …(hvisker) (Utydeligt)  
Moderator Det var også én dér (får papir fra Sofie), tak for det  
Sofie (utydeligt) alle dem her ud  
Moderator Dem lade du bare ligge dér, vi skal nok rydde op efter jer …så skal vi 

bare lige have dig med, som den sidste (henvist til Pia) 
 

Sofie (utydeligt)  
Lise Jeg har limfedtede fingre  
Moderator Du har limfedtede fingre?, jeg har faktisk også lim på fingrene, kan jeg 

mærke (griner) 
 

Lise (griner)  
Moderator (griner)  
Hanne Det der billede, ser altså lidt sjovt ud  
Alle Mmm…  
Moderator Tak for det (får papir fra Pia) …ved I hvad, I skal have mange mange 

tak for jeres hjælp, det var rigtig dejligt, at I ville medvirke her i dag 
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Bilag 17 
Ytrer Udsagn Kode 

Moderator Er I klar?  
Lars Hvor mange gange  
Moderator Bare en gang… ok?  
Lars Ja, ja   
Moderator En, to, tre (alle sammen klapper)… sådan der, så kom vi i gang… ok, 

det første vi skal snakke om, det er en annonce, det er lige præcis 
den her annonce som jeg har med, I kan lige kigge lidt på den, dels 
om dem 

 

Peter Det er da…  
Lars Det er Foz’n’s, det er ham der fra Nørresundby (griner) Afkoder Bottom up 
Peter  Det er ham der den underlige Foz’n’s er underlig, men har 

kun hørt om ham 
Lars Ja  
Moderator Kender I Foz’n’s? De kender Foz’n’s 
Lars Ja  
Kurt Nej, jeg har kun hørt om ham  
Bo Ja, ja, vi har kun hørt om ham  
Moderator I har hørt om ham, hvor har I hørt ham henne?  
Peter, Bo, Lars I fjernsynet   
Moderator Ok  
Lars Min, min storebror kender ham  
Peter Jeg mener også, at Frida fra vores klasse, hun kender ham der eller 

hvad er det nu hun hedder? 
 

Lars, Peter og Bo (griner)  
Lars og Bo (utydeligt)  
Peter Nej, Frida fra vores klasse  
Kurt (forklarer med sine hænder)  
Peter Hendes mors kæreste kender ham der  
Moderator Ok  
Kurt Godt så  
Moderator Hvad kan I ellers se på annoncen ud over Foz’n’s?  
Lars Bogstaver (griner)  
Peter, Bo og Kurt (griner)  
Bo En ny spændende butik Bo kan se hvad annoncen 

handler om 
Kurt Hvorhenne? Dette er Kurt ikke først 

opmærksom på 
Bo  I Aalborg City  
Peter Fra 8-16  
Lars Og der er også et tal Afkoder teksten 
Peter Og det er piger og drenge  
Moderator Ja, og både til piger og drenge  
Peter Jep  
Moderator Synes I, at der er nogle svære ord i den, når I sådan lige læser den 

igennem? 
 

Alle  (kigger alle på annoncen)  
Kurt Næh (ryster på hovedet) Først synes alle at der ikke 

er svære ord, men alligevel 
indrømmer Lars det 

Lars Overhovedet ikke  
Peter Nej  
Moderator Er det nemt nok?  
Lars Nja, det der Caterpillar (peger på ordet Caterpillar i annoncen)  
Moderator Ja?  
Lars Hvad er det?  
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Moderator Caterpillar, er der nogen der ved hvad caterpillar det er?  
Kurt Næh Ingen kender til Caterpillar 
Moderator Det er det er et tøjmærke  
Peter (griner)  
Lars Nåh, og det der Rip Curl  
Moderator Rip Curl?...ja, det er også et tøjmærke, er der nogen af jer der 

kender de tøjmærker der står deri? 
 

Alle  Nej Drengene kender heller ikke 
til Rip Curl 

Moderator Nej, overhovedet ikke?  
Kurt Er der ikke Lacoste i?  
Moderator Hvad siger du?  
Kurt Er det Lacoste? Kurt er vild med Lacoste, 

tror at det er i butikken 
Peter Nej, det tror jeg ikke  
Moderator Kan du godt lide Lacoste?  
Kurt Ja  
Moderator Går du meget i det så?  
Kurt  Jeg har ikke noget endnu, men jeg vil gerne have noget Har intet Lacoste, men vil 

gerne 
Moderator Ok, hvad med I andre? Har I nogen favoritmærker?  
Lars Björn Borg Bjørn Borg er favoritmærke 
Moderator Björn Borg  
Lars Og D & G D & G er favoritmærke 
Peter Ja  
Lars Og Nike (griner og kigger på Peter)… Nike det er fedt Nike er favoritmærke 
Moderator Har I meget tøj derfra så?  
Lars Ja, fodboldstøvler for (utydeligt)   
Peter Ja  
Moderator Ok… hvad tænker I når I ser den her annonce?  
Lars Han er grim (griner) Tænker først på Foz’n’s 

dernæst på tøj (deduktion) 
og derefter tilbage til Foz’n’s 

Peter Tøj tænker jeg  
Moderator Du tænker tøj?  
Lars  Ja  
Peter Så tænker jeg på optræden og så noget  
Moderator Hvad siger du?  
Peter At man kan komme ud og se ham Peter har læst i annoncen, 

at Foz’n’s optræder 
Moderator Ja, at han optræder, ja, er det noget I kunne have lyst til?  
Kurt Ikke og se ham  
Moderator Du vil gerne se ham?  
Lars Ja, hvis det er gratis Lars vil gerne se Foz’n’s, hvis 

det er gratis 
Moderator Ja  
Peter, Bo og Kurt (utydeligt)  
Peter Jeg tror godt, at jeg ville komme i butikken  
Moderator Du ville godt komme ind i butikken?  
Lars Ja, det vil jeg også gerne  
Moderator Hvorfor vil I gerne det?  
Lars Fordi vi elsker tøj Drengene elsker tøj, de er 

meget bevidste 
Moderator Fordi I elsker tøj… hvorfor tror I lige, at den her butik er interessant 

for jer? 
 

Kurt Fordi den er for drenge og piger, fordi den er fra otte til seksten  
Lars  Og så fordi at ham der han er på, han er kendt agtig Lars mener, at Foz’n’s er 

kendt 
Moderator Ja   



Transskription af 2. fokusgruppe på Tylstrup Skole vedrørende Youngguns, præsenteret overfor 11-12-årige 
drenge 

 3 

Kurt  (nikker)  
Peter Og så også fordi det er mærketøj  
Lars Jam det vi jo, ja, ja, vi kender dem alle sammen (kigger på Peter og 

griner) 
 

Moderator Så selvom I ikke kender mærkerne, så tror I stadigt, at det er sådan 
et sted, der har noget fedt tøj? 

 

Lars Ja  
Bo Ja  
Moderator Hvad er det ved annoncen der får jer til at tro, at de har noget fedt 

tøj derinde? 
 

Kurt (kigger på annoncen) Utydeligt)  
Lars Jamen, når man kigger på ham så…  
Bo Det er nok noget tøj derfra han har på Bo mener, at Foz’n’s har tøj 

på fra Youngguns 
Moderator Ja, og hans tøj, det er meget fedt?  
Peter Ja  
Lars Ja, det er ok  
Peter Og så (peger på annoncen)… (utydeligt)  
Moderator Hvad?  
Peter Er det ikke din (utydeligt)?  
Lars Det tror jeg ikke så ville den der være (utydeligt) (griner)  
Kurt (nikker og kigger på Lars)  
Moderator Kunne I finde på at snakke med jeres venner om den her annonce 

hvis det var? 
3 ud af fire vil tale med 
venner om annoncen 

Lars Ja  
Peter Ja  
Bo Ja  
Kurt Måske  
Moderator Hvad ville I snakke med dem om så?  
Lars Man kan komme ind i en ny, spændende butik i Aalborg City  
Peter (griner)  
Moderator Ja… hvad ville du sige så?  
Kurt  Der er den her nye butik i Aalborg (væver lidt i sit udsagn)  
Peter Det er jo også det samme  
Moderator Ville I så tage derind sammen med jeres venner?  
Lars og Peter (griner)  
Kurt Nej, jeg ville først tage derind med min mor  
Lars  Ja, det ville jeg også for så har hun pengene, nemlig Lars’ mor skal med i 

Youngguns, da hun har 
pengene, det er hende der 
betaler for hans tøj 

Peter og Bo (griner)  
Moderator Ok… tager I altid ud og handler, er det med jeres mor eller tager I 

ud…. 
 

Peter Min far kan ikke finde rundt inde i butikkerne  
Moderator Jeg tænker mere på om I tager ud og handler med jeres venner 

nogle gange? 
 

Peter Nej  
Bo  Altså det er ikke sjovt at tage ud og handle med sin mor for så skal 

hun også ind og kigge på tøj (griner) 
Ikke sjovt at handle med 
mor 

Lars Ja, det er mega-nederen, ja så står man bare og venter Mega-nederen = Tweens 
udtryk 

Lars Men, nej, jeg plejer ikke at være med mine venner  
Moderator Nej  
Lars Aldrig  
Moderator Aldrig… men nu bor I selvfølgelig også, lidt uden for Aalborg, så… Må 

I godt tage alene til Aalborg eller til Aalborg med venner hvis det er 
 

Lars Altså jeg, det kommer an på hvad vi skal, jeg har været i sådan 
noget Jumboland og alt sådan noget sjovt noget 
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Moderator Ok, men der har også været voksne med så?  
Lars Nej, nej  
Moderator Nej  
Lars Og jeg har været i, det er så ikke i Aalborg, men I Fårup 

Sommerland og sådan noget 
 

Moderator Ok  
Lars Det må jeg godt  
Moderator Det må I gerne? (kigger på alle sammen)  
Peter, Bo og Kurt Ja  
Moderator Ok, hvad tror I, nu kan I se, at butikken her, den hedder 

Youngguns… 
 

Lars (griner)  
Moderator …hvad tror I, at det betyder?  
Peter Øh, en kineser eller sådan noget Konnoterer navn Youngguns 

til kineser og senere til unge 
pistoler/våben (engelske 
betydninger) 

Kurt Unge pistoler  
Moderator Unge pistoler? Hvorfor tror I, at de har valgt at kalde den det?  
Kurt Eller unge våben eller sådan noget?  
Lars Det ved jeg godt nok ikke  
Lars Det er nok noget med deres efternavn eller sådan noget  
Moderator Efternavne  
Lars Ja, dem der har lavet den  
Moderator Og de hedder Youngguns til efternavn?  
Lars Nej, ok… (griner og kigger på Peter)  
Alle  (utydeligt)  
Moderator Men I siger at det er noget med unge pistoler?  
Kurt  Nja, unge våben  
Lars (kigger på Kurt) hvorfor tror du at det er unge våben?  
Kurt Fordi det er det det betyder… hvad var det du sagde? Kurt kan engelsk og kan 

oversætte Youngguns 
Moderator Youngguns  
Kurt Youngguns… (utydeligt)  
Bo Men young gun det er vel…  
Moderator Hvorfor tror I, at de vælger at kalde en tøjbutik noget som egentligt 

betyder unge pistoler eller våben? 
 

Kurt Fordi det er for unge, eller?  
Lars Ja, øh..  
Bo Fordi det er noget skatertøj eller sådan noget Fordomme om skatere 
Peter (utydeligt)  
Moderator Går skatere altid med pistoler? Skatere går med pistoler 
Lars, Peter og Bo Ja (griner)  
Lars og Peter (utydeligt)  
Moderator Tror du de sælger militærtøj derinde også?  
Lars Nej, det ser ikke sådan ud  
Peter (griner)  
Lars Nej, det gør det ikke  
Moderator Ok  
Lars Det ved jeg ikke for at finde på et navn, der er mange butikker og så 

skulle de lige finde på et eller andet 
 

Moderator Og så valgte de lige det der?  
Lars Ja  
Bo Det kunne da også have været citronpotten eller (utydeligt) citronen 

eller 
 

Lars Ja, ja, men så fandt de lige på den her, ikke  
Peter (griner)  
Moderator I tror ikke at der er nogen sådan speciel idé for, hvorfor de har valgt 

at kalde den Youngguns? 
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Kurt Jeg tror, at det er fordi, at de synes at det lyder godt Forskellige synspunkter på, 
hvorfor butikken hedder 
Youngguns 

Moderator De synes det lyder godt. Synes I det lyder godt?  
Peter Ja  
Lars Ja  
Moderator Hvorfor?  
Lars Fordi det lyder sådan…  
Peter Det lyder sådan kinesisk  
Moderator Sådan lidt kinesisk?  
Peter (griner)… Younggun (taler med kinesisk accent)  
Kurt Det kan man da huske Youngguns  
Moderator Hvad med jer, når I nu ser annoncen? Hvad sker der med jer? Hvad 

føler I? 
 

Kurt Jeg skal derud  
Moderator I får lyst til at tage derud?  
Lars Jep, der står nemlig også at sko…  
Kurt Ja, ja  
Lars Tøjet det har jeg masser af, men man kan altid få mere tøj  
Kurt Ja  
Moderator Vil det så sige at I bliver glade eller I bliver nysgerrige eller spændte 

eller? 
 

Alle  Glade og nysgerrighed Alle drengene føler glæde og 
er blevet nysgerrige 

Lars Glad og nysgerrig  
Kurt Der skal jeg have Mutter med ud i Kurt skal have sin Mutter = 

mor med i Youngguns 
Moderator Ja, ok, hvad tror I at hele annoncen her forsøger at fortælle?  
Lars At der er kommet en ny butik, og…  
Moderator I tror ikke, at der er andet den fortæller?  
Peter Jo, og så at ham der (peger på Foz’n’s) vil optræde  
Moderator At han optræder?  
Lars Nej, det tror jeg ikke (griner) Lars tror ikke at Foz’n’s 

optræder 
Moderator Bare giv jer tid til at læse den igennem hvis det er  
Alle  (drengene læser annoncen)  
Lars Jo, at han optræder (kigger på moderator) Foz’n’s optræder kan Lars se 

da han læser i annoncen 
Moderator  At han optræder?  
Lars Det tror jeg også på en eller anden sjov måde  
Moderator Ja, hvorfor tror du at…  
Lars Jamen, sådan, i forbindelse med åbningen underholder MGP 

deltageren Foz’n’s ved Frøspringvandet i Bispensgade fra kl. 1530 til 
17.00 (klokken ringer) 

Lars læser teksten op  

Moderator Ja, ok. Hvorfor tror I at de lige har fået ham til at komme?  
Peter Fordi han også bor i Aalborg  
Lars Ja, tæt på, ja, ja  
Kurt (utydeligt)  
Bo Det er også en børneforretning, og han er jo også et barn og sådan 

(utydeligt) 
 

Moderator Hvad med Foz’n’s er sådan lidt sej? Fordi han har været i fjernsynet 
og fordi han har været med i MGP? Eller hvad? 

 

Lars Ja, det tror jeg  
Moderator Det tror du?  
Lars Ja (griner og kigger på de andre)  
Moderator Ok, men I synes ikke at han er sej?  
Lars Nej  
Peter Nej  
Bo  Nej  
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Lars  Jeg synes, at han er lidt for megen en blærerøv Foz’n’s er en blærerøv 
Moderator Han er en blærerøv?  
Lars Ja, hvorfor? Fordi han vil bare ses hele tiden… ja  
Moderator Men I ville godt tage derind alligevel?  
Peter, Bo, Kurt Ja  
Lars  Ja, hvis det er gratis  
Bo (utydeligt)  
Moderator Ok, det er bare i orden. Så tror jeg at vi er nået rundt om det vi nu 

skulle snakke om. Så vil jeg gerne lige samle dem ind igen. Det var I 
jo gode til. 

 

Lars  Ja  
Peter Det er vi eksperter i (griner og kigger på Bo)  
Moderator Se så nåede vi til det med tegningen (Moderator rejser sig)  
  TEGNING 

Peter, Bo og Kurt (griner)  
Lars Yes! Hvad skal vi tegne?  
Moderator Ja, hurra! Jeg vil gerne have jer til at tegne en tegning over det I 

laver i jeres fritid 
 

Lars Nej…  
Peter (ser ikke særlig begejstret ud)  
Moderator Her så kan I smide alle de der pinde her op i  
Lars Skal vi bare tegne?  
Moderator Det er bare at gå i gang, bare tage nogle tuscher, og så lav en 

tegning over hvad I laver 
 

Lars og Peter (Taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Lars Så må jeg tegne med en grøn  
Peter Det er jo ikke til at tegne… (utydelig) så kan jeg bare tage en 

lysegrøn (griner)… nej, Lars du skal ikke tegne det samme (griner) 
 

Lars Det kommer eddermame til at tage hundrede år  
Peter Det tror jeg  
Kurt Det er en ualmindelig lige(utydeligt)  
Peter Ok, det her det…  
Lars Så gør det lige forfra  
Moderator Spiller I alle sammen fodbold?  
Alle  Ja Alle spiller fodbold 
Lars I Øster Brønderslev  
Moderator I Øster Brønderslev?  
Bo Nej, i Sulsted  
Moderator I Sulsted? Er der ikke nogen, der spiller fodbold her i Tylstrup?  
Lars Den er lukket fordi at der var ingen, der gad på grund af sådan nogle 

skod trænere 
 

Moderator Ok, tager I så bussen til fodboldtræning eller?  
Lars Min mor hun kører mig  
Bo Der er ikke så meget ved at cykle… kun hvis det er Sulsted, det 

gjorde jeg sidste år 
 

Peter Om sommeren, ikke?  
Bo Jo  
Kurt (utydeligt)  
Lars Nej, nu blev den for lang  
Peter (utydeligt) ude på banen  
Lars Sådan der! (griner)  
Bo (utydeligt)… Peter, der er da også andet du laver i din fritid?  
Peter Hvad skulle det være? (griner)  
Lars Du spiser (griner) fodbold, spiser og sover  
Peter Og ser fjernsyn  
Lars Ja, ja  
Bo Og spiller computer og Playstation Bo spiller computer og 

Playstation 
Lars Ja, det… nu bliver der jo ligesom, prøv at se (utydeligt) kigger på  
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Peters tegning (griner) 
Peter (griner)  
Lars Og så lige et flag her, det her det er noget af det værste der findes, 

at tegne, det kan man ikke 
 

Bo Hvad kan man ikke?  
Lars Tegne fodbolde  
Bo Jo, man kan så  
Peter Jeg gider ikke at tegne mennesker  
Lars Så bliver det bare sådan mega store (griner)  
Peter (griner)  
Lars  Så kan der være, hvad laver jeg mere?  
Peter Fjernsyn   
Lars Og så vup, og vup, der er klart parabol tv Tv er ikke bare tv, men 

parabol tv, Lars kan derfor 
se mange kanaler  

Peter Jeg vil tegne på den anden side, må man godt det? (spørger 
Moderator) 

 

Moderator Jeg vil, jeg vil gerne hvis du kan beholde det på den ene side  
Peter Ok  
Lars (griner)… så kan du tegne dernede…  
Peter Ja, så tegner jeg en anden…  
Lars Skal vi skrive hvad det er?  
Moderator Det behøver du ikke  
Lars Det er ikke sikkert, at I kan se hvad det er  
Moderator Jeg kan sagtens se, at det er en fodboldbane og et fjernsyn  
Lars Godt  
Moderator Det er det jeg siger I er meget bedre til at tegne end I selv tror  
Lars Jeg er sgu ikke ret god til at tegne…(griner)  
Bo En, to, tre, fire (kigger på Kurt)  
Lars Hvad laver du, Kurt? (kigger på Kurt)  
Kurt Det skal sådan lige sidde…  
Bo Skal man også male den og sådan noget, sådan tegne på den? 

(kigger på moderator) 
 

Lars Jeg har bare gjort sådan der… (viser det til moderator)  
Moderator Det bestemmer I selv  
Lars ..er det ikke fint?  
Moderator Det bestemmer I helt selv hvordan I vil gøre det  
Lars Og fjernsyn og…  
Kurt Jeg er ved at være færdig  
Moderator Er du færdig?   
Kurt Ja  
Moderator Hvis så du skriver navn og alder bag på tegningen  
Lars Hvad hedder det hvis nu jeg både ser fjernsyn og spiller Playstation 

kan jeg så ikke bare tegne en Playstation… 
 

Moderator Jo  
Lars  Fordi jeg har (utydeligt)  
Moderator Jo, det synes jeg er helt fint  
Lars, Peter, Bo  (tegner)  
Lars Nå, hvad laver jeg mere? Spiller computer, jeg tegner bare nogle 

(utydeligt) 
 

Peter (kigger på Lars’ tegning)  
Moderator Når I er færdige med jeres tegning så må I gerne lige vende den om 

og skrive navn og alder bag på 
 

Lars Der er computeren  
Peter (kigger ud i luften)  
Lars Nej, en (utydeligt) og hvad er der mere?... øh, sove  
Peter (utydeligt)  
Bo  (utydeligt)… ja, vores det er sgu da 42 tommer (griner) 42” fjernsyn 
Peter Nå, nå  
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Lars Og så nogle tæer her… og så er der lige den der, min mave (griner)  
Peter (griner)  
Bo Hvordan tegner man en Playstation?  
Moderator Har I alle sammen fjernsyn, Playstation og computer?  
Lars Yes  
Bo Og X-box X-box 
Moderator Og X-box også  
Lars Har du også X-box?  
Bo Jep  
Peter (griner)  
Moderator Har I det på værelset? Eller er det noget hele familien bruger?  
Lars Nej, nej,   
Kurt Jeg har…  
Lars Ja, det er hele familiens… men det er så fedt ved mig for de bruger 

det bare ikke 
 

Moderator Ok  
Peter Jeg har… jeg har…  
Kurt Jeg har fjernsyn, Playstation og dvd afspiller Kurt har fjernsyn, 

Playstation og dvd afspiller 
på værelset, som en af de 
eneste 

Lars Hallo kan man ikke se hvad det her det er? (taler til Peter)  
Kurt Og så er jeg ved at spare sammen til en computer  
Peter Jeg har også en computer, den står bare inde ved (utydeligt)  
Lars Kan du se at det er en seng, den der bagved og så mine tæer der?  Lars skal bekræftes I, at 

man kan se hvad han tegner 
Moderator (kigger på Lars’ tegning)  
Peter og Kurt Taler i munden på hinanden (utydeligt)  
Peter Du tegner da bare sådan en der, du laver da bare en firkant 

(forklarer med sine hænder til Bo)  
 

Bo Nå, ja  
Peter (utydeligt)  
Lars  Den ligger der og den ligger der, og så sover jeg  
Peter Sover du i din fritid? (griner)  
Lars Ja, og spiser selvfølgelig  
Bo Kan man ikke godt se, at det der er en Playstation, hvad? (viser sin 

tegning til Kurt) 
Bo skal bekræftes i at man 
kan se hvad tingene er på 
hans tegning 

Kurt Jo  
Lars Så er der lige sådan lidt, hvad er det nu det hedder (kigger på Peter) 

nu når sådan en hagesmæk 
 

Peter (griner)… (utydeligt)  
Lars Og så spiser jeg  
Bo Det her det kan man godt se at det er en Playstation ikke? (viser den 

til Moderator) 
 

Moderator Jo, det kan jeg sagtens se  
Bo Og så skal jeg også lige lave…  
Lars Og så, og så drikker vi selvfølgelig  
Peter Hvad drikker du?  
Lars Nej, vand, det er altid godt efter jeg har spillet fodbold, jeg spiller 

(utydeligt) 
 

Peter Efternavn, de skal det også være med?  
Moderator Det er lige meget bare fornavn og alder  
Lars  Nu har jeg sådan en sjov (utydeligt)… så tror jeg vist ikke at jeg 

laver mere rigtigt (taler til de andre drenge) 
 

Peter Er det venner? (peger på Lars’s tegning)  
Lars Venner, selvfølgeligt! Selvfølgeligt = Lars’ uddtryk, 

eventuelt tweens udtryk 
Peter Er det (utydeligt)?  
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Lars Nja, men det der det er ingenting, det er (utydeligt)  
Peter (griner)… hvad skal vi gøre af denne her tegning?  
Lars (utydeligt)  
Moderator Bare giv dem til mig… hvis du kan tegne den, men du må godt 

skrive… 
 

Lars  Jeg kan godt tegne den, jeg tegner lige den der, I gætter aldrig…  
Peter (iagttager det som Lars tegner)  
Lars (utydeligt)  
Kurt Kan man ikke se at det er en computer? (viser sin tegning til Bo)  
Bo Jo, jo  
Kurt Kan du ikke se hvad det her er? (viser sin tegning til Moderator)  
Moderator Sagtens  
Lars Gør det noget hvis det bliver tændstikmænd?  
Bo Øh, kan man godt se at den der er en computer? (viser tegningen til 

Moderator) 
 

Moderator Absolut   
Bo Absolut  
Kurt (utydeligt) rækker en arm i vejret)  
Lars Så sidder mine fire venner her  
Peter Han er heldig han har en crosser Crosser 
Moderator Har du en crosser?  
Kurt Jeg har to crossere (viser to med fingrene)  
Moderator Hold da op, kører du så en masse cross?  
Kurt Ja, ja  
Moderator Er der ikke bane ude bag ved ungdomsskolen eller sådan noget?  
Kurt Jamen, den er der ikke mere, den er  
Moderator Ok  
Bo Må man godt skrive for eksempel venner? (kigger på moderator)  
Lars Jo, men prøv at se, mand, jeg sidder i en sofa og ser fjernsyn  
Kurt Hvordan skal man tegne en crosser?  
Lars Man kan godt se at…  
Moderator Sagtens… er I ved at være færdige?  
Peter (utydeligt)  
Moderator Hvis så du skriver navn og alder bag på tegningen  
Lars Jeg er næsten færdig, jeg mangler lige den her  
Peter, Bo og Kurt Taler i munden  på hinanden (utydeligt)  
Lars Bare lige, bare lige en hurtig butik (kigger på drengene)… Outlet Lars ønsker en butik på sin 

tegning, og har skrevet 
Outlet 

Moderator Kommer du meget ude i Outlet?  
Lars  Ja, især Sport Lars kommer i Sport Outlet 
Moderator Sport Outlet?  
Lars Mmm, mmm  
Moderator Ok  
Bo De har bare ikke nogle fede fodboldstøvler, det er bare sådan nogle…  
Kurt Jeg kommer i Sports Master  
Lars Ja, og Intersport (peger med sin finger og kigger på Kurt)  
Moderator Hvorhenne? Inde I Aalborg eller i Brønderslev?  
Kurt I Brønderslev, ja… ja, men det er bedst i Aalborg  
Moderator Hvorfor er det bedst i Aalborg?  
Kurt Fordi der har de flere fodboldstøvler  
Moderator Ok  
Lars Ja, det har de nemlig Kurt og Lars er enige om, at 

de bedste sportsforretninger 
ligger i Aalborg 

Moderator Er det kun fodboldstøvler I kigger efter i sportsforretninger?  
Kurt Nej, det er også…   
Peter Tøj…  
Lars Ja, der er også lidt tøj til når man træner og så øh,  ja alt det der  
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tilbehør man… 
Kurt (utydeligt)  
Lars Alt det der benskinner og sådan noget  
Moderator Ok, men er det bedre ude i Sport Outlet?  
Kurt Det kan det godt være…  
Lars  Nja, det er (utydeligt) det er ikke bedre vil jeg sige, men det er 

billigt.. 
 

Moderator Det er lidt billigere?  
Lars  Ja, det er det nemlig, det er meget billigt Sport Outlet er billigt 
Moderator Ja  
Lars  Men i almindelig Outlet der kan man bare købe noget vildt tøj (kigger 

på de andre drenge) 
Man kan købe vildt tøj i 
almindelig Outlet, det ved 
Lars 

Kurt Er du nogen sinde på netcafé?  
Lars Nej, ikke mere  
Kurt Det var godt nok også kedeligt  
Lars Ja det var vildt… så skriver jeg…  
Moderator Hvor går I på netcafé henne? Netcafé er kedeligt, da man 

kun spiser slik og spiller 
indtil man ikke har flere 
penge tilbage 

Kurt I Brønderslev  
Lars I Brønderslev  
Kurt …men det er megakedeligt  
Lars Ja  
Moderator Hvorfor var det kedeligt?  
Kurt Fordi man…  
Lars Fordi man spiser slik og så sidder man bare og spiller…  
Kurt (utydeligt)  
Lars  …og så når man ikke har flere penge tilbage så går man bare hjem  
Moderator Ok  

Lars Det var der da mine forældre de var skilt  
Peter (kigger på Lars)  
Moderator Er det ikke sådan lidt de samme som i laver derhjemme? Sidder I 

ikke også og spiller computerspil derhjemme? 
 

Bo Jo, man har bare ikke de samme spil og sådan noget  
Lars  Nej…men, det var kun da min far han var skilt at jeg var på netcafé  
Kurt Jeg spiller ikke så meget computer jeg spiller mest Playstation  
Lars Yes, sir Lars bruger Yes, sir (fra 

Dolph) = tweens udtryk 
Moderator Og alder  
Lars Øh, her (giver tegning til Moderator)  
Moderator Tak for det  
Bo Skal man så skrive venner hen ad siden? (taler til Moderator)  
Lars (utydeligt)  
Moderator Gør du bare det  
Lars Er du venstrehåndet? (taler til Bo)  
Bo Ja  
Lars, Peter og Kurt (kigger på Bo)  
Moderator Må jeg få jeres tegninger så, hvis I er færdige? Har du skrevet navn 

på? 
 

Kurt  Jep  
Moderator Tak   
Kurt Peter, prøv lige at læg den her i (giver en tusch til Peter)  
Moderator Tak for det (får tegning af Kurt) det er en flot tegning  
Lars Værsågod (giver Moderator tuscher)  
Moderator Tak… Nå, så skal vi til det her med forbrug. Ved I hvad forbrug det 

er? 
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  FORBRUG 

Kurt Jeg gør  
Lars Ja, hvad man bruger af ting og sådan noget, hvor stort et forbrug 

man har af slik (griner) 
 

Peter (griner og kigger på Lars)  
Kurt Er det ikke hvor meget man køber og sådan noget?  
Moderator Jo, det er det også. I har ret begge to  
Lars Ja (kigger på Kurt) (smiler) Lars og Kurt ved begge hvad 

forbrug er 
Kurt Ja (kigger på Lars) (smiler)  
Moderator Hvad med det tøj I har på, hvem bestemmer det tøj I har på?  
Lars (rækker hånden op)  
Moderator Ja  
Lars Mig  
Moderator Det gør du selv?  
Lars Yes  
Kurt  Ja, mig selv  
Peter Mig selv  
Kurt  Jeg bestemmer selv hvad jeg har på, men min mor er ikke altid så 

glad for at.. mine bukser de er, jeg har hængerøv det er ikke lige det 
bedste…  

Hængerøv + forældre ikke 
glade for det 

Lars Nej, det er mine forældre heller ikke (vender hovedet til venstre)  
Kurt (utydeligt)  
Lars  Lige når man går ind ad døren så skal man lige huske at rykke op 

(viser med sine hænder hvordan han rykker bukserne op) 
 

Peter Ja (griner)  
Lars Min mor hun vil gerne have at jeg går i sådan nogle skæve sweat, 

det gider jeg godt nok ikke (klør sig i håret) 
 

Kurt (utydeligt)  
Lars Det er derfor at jeg venter til at komme i tøjet før min mor er kørt 

om morgenen (smiler til Peter) 
 

Kurt Jeg må næsten, jeg må næsten ikke gå i hængerøv derhjemme Kurt og Lars må ikke gå i 
hængerøvsbukser der 
hjemme 

Lars Nej, ikke derhjemme, det må jeg ikke……men når det nu er sådan til 
daglig så er jeg fuldstændig ligeglad 

 

Moderator Så I snyder jeres forældre lidt?  
Lars  Nja, hun er ligeglad  
Bo (utydeligt)  
Kurt Mine bukser de må ikke gå under ballerne, så får jeg…  
Lars (griner)  
Peter (griner)… nej, det må jeg godt nok ikke for min mor  
Lars, Peter, Bo (Taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Bo …så sidder de helt heroppe (viser hvor bukserne sidder)  
Peter Ah, dog ikke  
Lars, Bo (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Peter De kan ikke komme længere ned…  
Moderator Hvis I selv bestemmer hvad for noget tøj I skal have er I så også selv 

med ude og købe det? 
 

Lars Jep  
Moderator Bestemmer I også selv hvad der er for noget tøj, der bliver købt til 

jer så? 
 

Lars Ja, det gør vi jo, når jeg selv må bestemme  
Peter Ja  
Kurt Nogle gange køber min mor tøj til mig… så kommer hun bare hjem 

med det 
 

Bo Det gør min mor også nogle gang så kommer hun hjem med det  
Kurt …og nogle gange kan jeg godt lide det  
Bo Ja  
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Moderator Ja  
Lars Ja, nogle gange, men eller så giver jeg det bare til min fætter Lars giver nyt tøj han ikke 

kan lide til sin fætter 
Bo Andre gange så sidder cowboybukser heller ikke helt godt, og så  
Lars Nej, så smider man det bare ind i skabet (griner)  
Bo Ja (griner)  
Lars Bare ind bag alle de andre ting  
Bo Min mor hun brokker sig hvorfor har du aldrig gået med den og 

sådan… 
 

Alle (Taler i munden på hinanden, utydeligt)  
Moderator Jeg synes, at jeg kan høre, at I går meget op i tøj? Er det rigtigt?  
Lars Ja  
Bo Det er det i hvert fald, man er ligesom begyndt at gå rimelig meget 

op i mærket… 
Går op i mærkevarer 

Moderator I mærket mere end i tøjet?  
Bo For et par år siden der var det lige meget For at par år siden var det 

lige meget med mærketøj 
Kurt Ja, det var det lige meget hvad man tog på  
Lars Ja, det var bare sådan noget jogging tøj der var huller i og (griner) 

det var fuldstændig lige meget 
 

Kurt Ja  
Moderator Har I det alle sammen sådan at mærket betyder meget nu?  
Lars Ja Alle synes at mærketøj 

betyder meget 
Peter Ja  
Moderator Hvorfor betyder mærket meget?  
Kurt Det er fordi…  
Lars Nej…  
Peter Så kan andre se at det kun er dyrt tøj man går i Andre kan se at man går i 

dyrt mærketøj 
Kurt Og jeg tror…  
Lars Det er, nu vil jeg også sige, mærketøj det er altså også det fedeste 

tøj (læner sig tilbage i stolen) synes jeg, Det andet der, det bryder 
jeg mig ikke om 

 

Bo Nej, sådan noget Føtex noget og..  
Lars Nej , så siger min mor jeg har været inde og handle, vær så god her 

kan du ikke lide de her bukser? Nej, jeg skal ikke have Føtexbukser 
(lægger tryk på ordet Føtexbukser) 

Lars vil ikke have 
Føtexbukser 

Peter Nej…  
Lars Jamen, så kan vi gå ind i Outlet bagefter, ja (smiler)  
Peter D & G det er jo også Føtex varer?  
Lars  Nej (griner)  
Peter Jamen, jeg har da købt noget I Føtex… D & G, jamen det er jo 

mærket… 
 

Lars Men, men hvis nu man går ind i Føtex, og ser et par Lacoste sko så 
eller hvad nu så er det tit billigt, og derfor får jeg det tit inde i så 
sparer man sygt mange penge 

Det er lettere at overtale 
forældre til køb hvis det er 
billigt 

Peter Jeg er ligeglad  
Lars Det er min mor der betaler (griner)  
Bo Inde i Salling der får jeg tit sådan nogle (utydeligt)  
Lars Ja, det er rigtigt  
Bo Ja, for de er nemlig billige  
Lars Ja, og så er der også større chance for at man får dem (griner og 

kigger på Bo) 
 

Bo Ja, men det skal være billigt…  
Moderator Hvad betyder det, at andre kan se at man går i noget dyrt tøj?  
Kurt Ikke så…  
Lars Det er…  
Kurt Jeg tror bare, at man gerne vil have noget mærketøj, det er alt Alle går i mærketøj 
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mærketøj 
Lars Alle går i det  
Peter Jeg synes, at det er en naturlig vane, bare for at vise det Mærketøj er en naturlig 

vane 
Moderator Bare for at vise det? Går I alle i mærketøj?  
Kurt Nej Kurt går ikke i mærketøj 
Lars Stort set, næsten  
Peter Næsten  
Moderator Er det så derfor at man går i det fordi alle andre også gør det?  
Lars Ja, ja, det er det  
Bo Man vil gerne gå i det, som de andre der er populære, de går også i 

mærketøj 
Gerne have tøj magen til 
dem, der er populære 

Moderator Ok, men er det vigtigt at være populær? Ikke vigtigt at være populær 
Lars Næh  
Bo Nogle gange, og nogle gange ikke, det kommer an på…  
Lars Jeg synes at det er noget, det er fuldstændig lige meget, jeg kan 

bare godt lide at være sammen med mine venner 
 

Moderator Men hvorfor er det nogle gange godt og nogle gange dårligt at være 
populær? 

 

Lars Jamen, altså det er jo  
Peter Det er hvis man er til en fest (utydeligt) det er kun dem der har 

mærketøj som man gider at være venner med 
Vil kun være venner med 
dem med mærketøj 

Kurt Nej…  
Peter Ah, ok (utydeligt)  
Lars Det er også fedt nok, nogle gange…  
Peter og Bo (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Lars  Det er også fordi at, hvad er det nu det hedder, når man nu går i 

mærketøj så er der også flere der vil komme hen til en, men det er 
ikke derfor jeg gør det 

 

Bo Altså jeg synes bare at mærketøj, nogle gange så er det også 
bedst… 

 

Lars Men det er godt nogle gange at være populær fordi at så får man 
mere opmærksomhed 

Mærketøj skaber 
opmærksomhed og 
beskytter mod mobning 

Bo  Man bliver heller ikke drillet…  
Lars Nej, det gør man nemlig ikke  
Moderator Er det lettere at få venner hvis man har mærketøj?  
Kurt Nej  
Bo Nej  
Peter Nej  
Lars Nej, det tror jeg ikke  
Bo Man har vennerne i forvejen så…  
Lars Så kan man…  
Bo  Jeg tror at det er mere  
Lars Dem, der går efter en sådan nogle små venner (griner)  
Bo …men man kan tage mærketøj på (utydeligt)  
Moderator Så det er lettere at få venner der er ældre end en hvis man har 

mærketøj 
 

Lars Ja  
Bo Ja  
Kurt Det synes jeg ikke  
Moderator Er det fordi at dem der er ældre de går mere op i mærketøj end I 

gør? 
 

Lars Ja De ældre går endnu mere 
op i mærketøj end 
respondenterne gør 

Bo Ja, det tror jeg  
Lars Min storebror på 16 han har købt et par solbriller til 1700 kroner  
Bo (griner)  
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Kurt Min storebror han har kun mærketøj, han har herre-meget Lacoste 
og Levis og alt det der 

Ser op til storebror grundet 
hans tøjstil 

Moderator Men hvad med her på skolen, er I ikke nogle af de ældste her?  
Lars Tæt på, der er nogle der er to år ældre end mig  
Moderator Har I så venner der er yngre end jer?  
Lars Ja  
Bo Ja, jeg har også en mindre end mig  
Moderator Er det så også nogle, der går i mærketøj?  
Lars og Bo Nej…  
Bo Altså det er bare sådan nogle som man har haft også dengang man 

var lille for eksempel Rudi ham har jeg været venner med siden 
vores forældre var sammen med (utydeligt) 

 

Moderator Ja  
Kurt Jeg er, jeg er også venner med nogle af dem fra børnehaveklassen 

også 
 

Moderator Ok  
Lars  Det er, jeg synes mest at det er dem,der går i tredje, som jeg er 

gode venner med, men jeg kunne også godt sagtens med dem der er 
mindre, det er bare… 

 

Moderator Det er bare lige sådan det var?  
Lars Ja, der er også nogle der hedder Poul, som (utydeligt)…  
Peter Ja…  
Lars Der er nogle stykker, der (utydeligt)…  
Moderator Ok, hvad med jeres udseende altså udover jeres tøj, jeres hår og 

sådan noget går I op i det? 
 

Lars Ja  
Bo Jeg prøver at sætte det her dag bare ikke lige i dag, da der regnede  
Lars Jeg gør..  
Peter (utydeligt) jeg har godt nok gele, men jeg står ikke tidligt op for at 

sætte mit hår 
 

Lars Jeg bruger cirka en halv time sammen med min storebror på at 
sætte hår 

Lars bruger tid på at sætte 
sit hår 

Peter (griner)  
Moderator Ok  
Bo Jeg bruger ti minutter højest (griner)  
Lars Og så gå i bad, men det er ikke mit udseende, det er bare fordi jeg 

synes, at det er lidt ulækkert ikke at gå i bad fordi om natten sveder 
man rigtigt meget 

Hygiejne er vigtigt for Lars 

Bo Ja, så bliver man også mere vågen, når man går i bad om 
morgenen… 

 

Lars Så kan jeg ikke tage at gå i sådan noget tøj…  
Peter (griner)  
Lars og Kurt (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Moderator Hvad med dig? Jeg kan også se at du har sat dit hår? (taler til Kurt)  
Kurt Ja, men det er ikke altid at jeg gør det, det er ikke så lang tid siden 

at jeg blev klippet, nu har jeg krøller derfor gør jeg det ikke 
 

Moderator Ok, men jeg kan også se at du har fået farvet dit hår og sådan lidt?  
Kurt Ja  
Lars Du ligner en dalmatiner (griner)  
Peter, Bo og Kurt (griner)  
Moderator Så kan man så ikke sige at du går lidt op i hvordan du ser ud?  
Kurt Jo, jo  
Moderator Hvorfor går I op i det?  
Lars  Fordi at jeg vil gerne have, at andre de ikke går hen og siger, du er 

grim og du lugter… 
Går op i udseende, da andre 
ikke skal sige at man er grim 
og lugter 

Peter, Bo og Kurt (griner)  
Peter Og har morgenhår… Morgenhår er ikke fedt 
Lars Ja, det vil jeg ikke blive glad for så, så derfor blandt andet  
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Moderator Hvad med piger?  
Kurt Ja! Drengene vil gerne se godt 

ud for pigerne 
Bo Ja!  
Kurt Ja, lidt  
Moderator Gør I det også for deres skyld?  
Lars  Ja, selvfølgelig  
Bo Ja  
Peter (griner)  
Moderator Hvad med pigerne går de også op i hvordan de ser ud?  
Lars Nej (taler med underlig stemme)  
Bo Jo, det tror jeg  
Lars Ikke inde fra min klasse  
Bo Jo, dem fra vores klasse, de gør godt nok  
Lars Det er helt vildt overhovedet ikke  
Peter (utydeligt)  
Moderator Så hvis du skulle finde en kæreste, så skule det ikke være i din egen 

klasse? Så skulle det være i deres klasse? 
 

Lars Nej, det er jeg faktisk ligeglad med, det er mere hvordan hun er  
Peter Og så har de sådan noget på øjnene lige pludseligt (kører med sin 

finger ved sine øjne) 
Gør grin med pigernes 
make-up 

Lars Ja, det ser bare sjovt ud (griner)  
Bo Ja, de er helt mørke under øjnene  
 Lise, hun tager ikke sådan, hun tager, hun er helt sort i hovedet 

(utydeligt) 
 

Peter (utydeligt)  
Bo (utydeligt)  
Lars Og så har de sådan nogle bobler, så springer de sådan, så er de helt 

sorte i hovedet 
 

Peter (griner)  
Moderator Synes I det er lidt for vildt med den makeup de har på?  
Lars Nogle gange  
Peter Ja  
Lars Det kommer an på hvem det er…  
Bo Ja  

Lars og…  
Bo Nogle gange, nogle gange ikke så  
Moderator Ok  
Lars Der kan jo ske det at der er en der går med rigtigt meget makeup og 

så lige pludselig gør hun det ikke mere 
 

Kurt Men nogle gange så går pigerne også i hængerøv, det ser ikke rigtigt 
så pænt ud på piger, synes jeg… (ryster på hovedet) 

Piger går også i hængerøv 

Lars Nej  
Bo Det kommer an på om der er sådan nogle hængerøvsbukser  
Lars Ja, så går de i sådan nogle joggingbukser, det ser, det ser altså ikke 

pænt ud (griner)  
 

Bo Nej, hvis man skal have hængerøvsbukser på så skal det ikke være 
joggingbukser herned til  

 

Peter Nej, det er ligesom (utydeligt) med knickers (griner)  
Bo Ja, jamen (peger på Kurt) han har hængerøv ligegyldigt hvad det er 

i, når så det er (utydeligt) eller det er shorts, så hænger de også 
 

Lars Jamen, det skal de også ellers kan man bare ikke gå… er det ikke 
rigtigt? (taler til Kurt) 

 

Bo De skal da ikke hænge hernede  
Kurt De skal da  
Lars Ja, men hvis nu de sidder helt deroppe ikke også, sådan normalt, 

som Peter, så bliver det sådan, åh, nu kan jeg godt nok ikke løbe 
 

Kurt (griner)  
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Bo (utydeligt) så har man knickers for de hænger helt hernede (taler til 
Lars) 

 

Lars Man gør lige den der med shortsene (gør en bevægelse) sådan! 
(griner) 

 

Peter, Bo og Kurt (griner)  
Moderator Hvad med at efterligne hinanden? Er det ok hvis man efterligner 

andre? 
 

Lars  Hvis det er for sjov  
Moderator Hvis det er for sjov, så er det ok?  
Bo Ja  
Lars Jamen, det ved jeg ikke hvad du mener med. Er det med tøj eller?  
Moderator Jamen med alting, med tøj eller det man nu. Hvis du nu har en 

kammerat, når du går til fodbold så går han også til fodbold og… 
 

Lars Det er i orden  
Moderator …og du begynder at cykle så begynder han også at cykle og hvis du 

går over og snakker med en af de andre så gør han det også er det 
så ok? 

Kan være ok at efterligne 

Lars Ja, det er ikke…  
Bo Den sidste eller, nogle gange, nogle gange ikke, det kommer an på, 

hvem man snakker om 
 

Lars Ja, lige nøjagtigt  
Lars og Bo (taler i munden på hinanden) (utydeligt)…  
Bo …men hvis det er noget andet så er det ok, hvis det er noget positivt  
Lars Ja, han kan også godt se hvis det er noget hemmeligt  
Bo Ja, hvis det er hemmeligt eller sådan noget så synes jeg ikke at det 

er i orden 
 

Lars Og så kommer det også an på om det er ens venner (kigger på 
Moderator)… hvis det er en jeg ikke bryder mig om eller ikke snakker 
med eller noget, og han lige pludselig komme i magen til tøj, som jeg 
har, så, det, det synes jeg er irriterende, det er ikke fedt 

Lars synes, at det er 
irriterende at blive 
efterlignet 

Peter Ja, så…  
Bo Ja, hvis man lige har fået det  
Lars  Ja  
Bo  Jeg fik noget i julegave sådan noget tøj eller sådan noget og en uge 

efter så kom Sofus fra klassen også i det 
 

Moderator Ok, det er træls så?  
Bo Ja, jeg synes, men altså det kan godt gå, jeg synes bare at det er 

træls… 
 

Lars Det ville være helt i orden hvis nu ens venner, det vil være noget 
andet, jeg tror også, at hvis nu det virkelig var sådan, så ville de nok 
også spørge om det var i orden og sådan… 

Man skal helst spørge inden 
man efterligner 

Moderator Mmm, mmm…  
Lars …jeg lige fik sådan en trøje her for den kan jeg godt lide  
Moderator Det ville så være ok  
Lars Ja  
Peter Ja  
Lars  Men altså jeg kan jo ikke sige, nej du må ikke få den, det kan jeg jo 

ikke bestemme.. 
 

Peter Det ville være rart hvis man fik de af vide inden de gjorde det  
 Ja, ja, men ligesom Mads han fik også sådan en trøje med får på, og 

så efter uge, jeg tror at det var fem fra, ja to herinde fra vores 
klasse, og så fem fra femte og sjette klasse 

  

Lars Ja, så fik alle bare den der..  
Peter (utydeligt)  
Bo Ja, han fik en grøn, men det ville heller ikke være lige meget synes 

jeg… hvis det er i en anden farve så synes jeg det er lige 
meget…(utydeligt) (taler til Kurt) 

 

Lars Men jeg tror bare at der var en der havde den i en anden farve…  
Peter (utydeligt)  



Transskription af 2. fokusgruppe på Tylstrup Skole vedrørende Youngguns, præsenteret overfor 11-12-årige 
drenge 

 17 

Bo  Ja, der var mange  
Lars Ja, hans lillebror, han var den eneste der havde den i en anden farve  
Bo Ja  
Moderator Ja, ok, hvad så, hvorfor tror I at de efterligner? Andre efterligner bare fordi 

de synes det er fedt 
Kurt Jeg tror bare, at det er fordi de synes det er fedt  
Lars Også fordi at hvis nu, at man måske lige er populær den dag eller 

de, det tidspunkt eller sådan noget, og så synes jeg bare (utydeligt) 
at de enten blev venner eller blev populær og så fik han også det 
eller… 

 

Kurt Jeg tror, at folk de gør det fordi de synes det er fedt eller sådan  
Peter Det tror jeg også  
Moderator Men du tror også godt, at det kunne være for at få lige så populære 

som dem… 
 

Lars Ja, hvis man gerne vil være venner eller sådan  
Moderator Ja, ok, hvad med, har I nogle idoler? Er der nogen I synes er rigtig 

seje enten kendte eller.. 
 

Lars Ja  
Moderator På skolen eller sådan?  
Lars Ja, øh,  
Bo Jeg synes, at 50 cent han er meget sej (smiler) 50 cent er sej 
Moderator 50 cent?  
Bo Ja  
Lars Eminem  Eminem er sej 
Moderator Og Eminem ja? Kan I godt lide rap?  
Lars Ja  
Bo Ja   
Peter Ja (griner)  
Kurt (nikker) Alle kan lide rap 
Bo Og så noget, techno, det synes jeg ikke… Gider ikke techno 
Moderator Daniel Agger?  
Lars Og Ronaldinho  
Kurt Nej, han er grim, han ligner en hest… Christiano Ronaldo Ronaldinho ligner en hest 
Lars Nej…  
Peter (utydeligt)  
Lars Nej  
Moderator Men er Ronaldinho ikke meget god til fodbold selvom han ikke er 

pæn? 
 

Kurt Jo, han er en hest, men han er god Endnu engang synes Kurt, at 
Ronaldinho ligner en hest, 
men er god til at spille 
fodbold 

Moderator Kan man så ikke godt synes at han er god selvom han er grim?  
Kurt  Jo, han er meget god, men han ligner en hest Kan ikke abstrahere fra 

Ronaldinhos udseende 
Bo  Men jeg synes bare ikke at det er sjovt at have en 

yndlingsfodboldspiller, som alle har… 
 

Lars  Lige nøjagtig (griner)  
Bo …som alle har  
Lars Det er jeg så ligeglad med  
Moderator Hvem er så din yndlingsfodboldspiller?  
Bo Altså jeg har Daniel Agger fordi han spillede i Brøndby og dem er jeg 

fan af 
 

Lars Ja, jeg har også mange  
Bo Og så, sådan en som Christiano Ronaldo og ja alle mulige  
Moderator Ja, er der nogen I ser op til som ikke er kendte?  
Lars Min storebror Ser op til storebror (Lars og 

Bo) 
Kurt  Min storebror  
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Lars Ham ser jeg op til  
Kurt Min storebror  
Moderator Ja, hvorfor?  
Bo Jeg ser sgu ikke op til min storebror (griner)  
Lars Jeg ser op til min storebror, han er også meget højere end mig 

(griner) 
 

Moderator Hvorfor ser du op til ham?  
Lars Det er fordi at jeg, jeg synes, at han er meget sej med det tøj han 

går i og sådan noget alt, den han er… 
Beundrer storebrors tøj og 
væremåde 

Moderator Ja  
Lars  …måden han er på  
Bo Jeg har ikke nogen som jeg ser sådan rimelig meget op til på 

skolen… 
 

Moderator Nej, det er mest sådan kendte  
Lars Ja  
Moderator Hvad med dig?(taler til Peter)  
Peter Jeg, nej…  
Moderator Nej…  
Kurt Jeg ser op til min storebror  
Lars Også mig  
Peter Og måske en, der er en der hedder Claus…  
Peter og Bo (utydeligt)  
Bo Ja, han er sådan en rigtigt god fodboldspiller, der bor tæt på mig og 

Peter (peger på Peter) 
 

Moderator Ok  
Bo Og han er nogle gange oppe og spille fodbold…  
Peter Det plejer altid at være i sommeren, i sommerferien, der plejer han 

altid at være med til fodbold 
 

Moderator Ok   
Bo Han kender alle, han (utydeligt) jeg tror bare ikke at der er så mange 

der ved at han kan det 
 

Peter Nej…  
Bo Men han kan rigtigt meget  
Lars Men det er heller ikke fordi at han går og blærer sig med det  
Peter Nej  
Lars Nej, overhovedet ikke han synes bare at det er fedt at spille fodbold  
Peter Ja  
Moderator Ok, hvad med dem der skiller sig lidt ud, dem der er anderledes. Er 

det sejt nok at være anderledes? 
 

Bo Det ved jeg ikke  
Lars Engang imellem  
Moderator For eksempel, hvis folk der skiller sig ud med tøj? Hvis nu I alle går i 

mærketøj og så der komme en i noget der slet ikke er mærketøj, en 
der slet ikke går op i det? 

 

Kurt Så, det…  
Moderator Er det så sejt nok eller er det bare underligt?  
Bo Det kommer an på, hvordan personen er  
Kurt Det må man da selv om  
Bo Ja, altså det kommer an på, om det er sådan en provokerende en, så 

kan man godt se lidt på det og så… 
 

Lars Nej, det kommer an på (utydeligt) er man sammen med ens venner, 
så griner man ikke eller siger fuck, hvor er det bare grimt det der, 
mand og så siger man, så snakker man ikke om det 

 

Moderator Ok  
Lars Så, jeg tror heller ikke at jeg ville (utydeligt) det op, hvis nu…  
Moderator I tror ikke, at det måske kunne være sådan lidt modigt? At man tør? 

Gøre noget andet end alle de andre? 
 

Lars Jo Drengene kan ikke rigtigt 
tage stilling til dem der 
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skiller sig ud 
Bo  Jeg synes, at der er ret lige meget, det kommer an på…  
Peter Det er sjældent, det er sjældent… at jeg går i mærketøj  
Moderator Ja, føler du, at du skiller dig lidt ud fra de andre?   
Peter (utydeligt) men ellers har jeg masser af sportstøj  
Moderator Ja  
Bo  Ja, knickers, han har tyve par knickers (griner) eller sådan noget  
Lars Sådan noget kan jeg også godt lide at gå i, sådan derhjemme, men 

nu når jeg er i skole så og så noget så gider jeg bare ikke… 
 

Moderator Nej  
Lars Det er ikke sådan noget jeg kan lide at gå i, men derhjemme og 

sådan noget så kan jeg godt lide at gå i det 
 

Kurt Men hvis man kan lide at gå i så må man da selv om det (ryster på 
hovedet) 

 

Lars Ja, så går jeg bare i sådan noget joggingtøj hjemme Lars går kun i joggintøj der 
hjemme 

Bo Når jeg kommer jeg så tager jeg sådan nogle gange bare sådan 
nogle shorts på og sådan nogle som.. 

 

Lars Ja  
Bo …og bare går og slapper af i dem  
Kurt Ja, det gør jeg også  
Lars Nogle dage så…  
Peter Det gør jeg hver dag jeg skal skifte tøj, fra mit skoletøj når jeg 

kommer hjem 
Peter skal som den eneste 
skifte fra skoletøjet, når han 
kommer hjem 

Moderator Ok, det har du en aftale med dine forældre om?  
Peter Ja, at man skal (utydeligt)  
Moderator Ja  
Lars Men, men, nogle gange så gider jeg virkelig ikke at trække i tøj, så 

går jeg bare… 
 

Bo Ja, så går man bare en trøje eller sådan noget…  
Lars …og så et par underbukser, og så, det kan jeg også godt finde på, 

når jeg kommer hjem 
 

Bo Ja, ja  
Lars Fordi det er dejligt  
Bo Eller bare lægge sig ind under dynen (kigger ned på bordet)  
Lars Ja  
Moderator Hvordan kan det være at det ikke, hvorfor er det lige meget hvad 

man har på når man er derhjemme? 
 

Lars Fordi der er ikke nogen der ser en, oh så bliver det nok også lidt 
ødelagt ens tøj, fordi at… 

Der er ikke nogen, der ser 
en og det tøj man har på der 
hjemme – det er dejligt 

Kurt Jeg tror, at det er fordi at forældrene de er ligeglade med hvad du 
går i derhjemme 

 

Lars Ja, og så, men, men det sjove er at det skal jo også til vask  
Moderator Det er klart  
Lars Så nu når jeg komme hjem så lægger jeg det bare i vasketøjskurven 

og så tager… 
 

Bo Det gør jeg også, men nogle gange så kommer min mor og siger, er 
det beskidt det der, og så siger hun bare at jeg skal tage det på i 
morgen 

 

Moderator Ok, hvad forbinder I med mode? Hvad tror I mode er ? Hvad er det 
for jer? 

 

Kurt Øh, det er sådan noget dejligt tøj, og..  
Lars Fedt tøj  
Kurt Sådan nogle sko, altså  
Lars (utydeligt)  
Kurt (utydeligt) lige meget hvad jeg har  
Moderator Hvad siger I andre?  
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Peter Det er nok også…. det er nok også det tøj, mærkevarer det er dejligt 
at gå i, det er lidt bedre end alle de andre billige varer 

Mærkevarer er mode 

Moderator Ja  
Bo Ja, så har man heller ikke noget at tænke på, dem der der nogle 

gange står og taler om en, og sådan noget 
 

Lars Ja, men…  
Moderator Så man er altså sikker på at de ikke taler om en hvis man har 

mærketøj på? 
Mærketøj beskytter mod 
mobning 

Lars Ja  
Peter Ja  
Bo Ja  
Moderator Kan man godt blive bagtalt hvis man ikke har mærketøj på?  
Peter Det ved jeg..  
Lars Det kan man da..  
Peter Både begge dele, tror jeg  
Lars Nej…  
Peter Det tror jeg  
Lars …det der nogen, der kommer også an på hvem det er  
Bo Ja  
Lars Altså, hvis nu der kom en uden mærkevaretøj på ja, så ville jeg, hvis 

det var min ven eller en eller anden fra klassen jeg ikke kan lide 
 

Peter Sofus?  
Lars Ja  
Lars Så ville jeg bare ligesom før, bare tænke, det er bare grimt det der  
Moderator Ok, men det du siger, det vil sige at man føler sig lidt mere sikker 

hvis man har mærketøj eller modetøj på… 
 

Bo Ja  
Lars Ja, det gør man  
Bo Pigerne, der er nogle piger fra vores klasse, de går altid og snakker 

bag om ryggen, så snakker de helt vildt stille… 
 

Moderator Ja   
Bo …så tror man hele tiden at de måske står og snakker om en, og så 

står de og griner og…kigger måske over på en og sådan noget, det 
kan godt være rimeligt irriterende, de kan jo bare sige det højt i 
stedet for at stå og hviske om det… 

Pigerne snakker om 
drengene – det er irriterende 

Lars Ja Følger Bos udsagn 
Moderator Men hvis du så har mærketøj på, så føler du sig rimelig sikker på, at 

det ikke er dig de snakker om  
 

Peter (utydeligt)  
Bo Jamen, altså jeg har ikke prøvet at ikke have mærketøj på…  
Moderator Nej  
Peter (utydeligt) jeg tror ikke at det har noget at sige om man har 

mærketøj på eller ej, jeg har ikke oplevet noget 
 

Kurt Jeg er lidt ligeglad, hvis jeg synes det er pænt så…  
Lars Ja, bare, det siger min mor også, bare du synes det er pænt (kigger 

på Kurt) 
 

Kurt Ja  
Lars Du skal være sikker på at det er noget du gerne vil gå i og du synes 

der er pænt, for så gider jeg ikke at købe det (griner) 
 

Peter (griner)  
Moderator Det giver jo også god mening, jo. Men moden, det er vigtigt at være 

med? 
 

Peter Ja  
Lars Ja  
Moderator Det betyder noget at man er med på moden?  
Lars Ja  
Peter Ja  
Bo Ja  
Kurt Ja  
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Moderator Ok, tak skal I have, det var I rigtig gode til. Sidste ting jeg gerne vil 
have jer til at lave er at lave en collage 

 

  COLLAGE 

Bo Hvad er det?  
Lars Hvad er det?  
Moderator En collage det er, hvor man klipper noget ud af forskellige blade og 

magasiner og sætter det sammen på et stykke papir og limer det på 
her, Så I får en masse blade og så skal I bare klippe alt det ud, som I 
synes er rigtigt fedt eller sejt eller hvad som helst 

 

Alle (taler i munden på hinanden)  
Bo Kan du ikke lige give mig en limstift?  
Moderator Se, så er der en masse blade her  
Alle (tager alle et blad)  
Bo Nej, jeg vil ikke have det med heste (griner)  
Kurt Nej, jeg vil have det i BR Kurt tager som den eneste 

et BR blad 
Bo  Jeg vil sgu da ikke have sådan et dameblad, her (lægger Olivia 

tilbage) 
 

Lars (griner)  
Peter Prøv at se her hvad jeg har fundet her  
Lars Nej, skal vi ikke bytte?  
Peter Åh…  
Bo Er der ikke Se & Hør eller et eller andet? Bo efterlyser Se & Hør 
Moderator I må gerne dele lidt om dem også  
Peter (utydeligt)  
Bo Den der vil jeg klippe ud  
Peter Skrub af (griner)  
Bo Prøv lige at vent jeg skal lige klippe den ud  
Bo Den er sgu da fed den her  
Lars Så rykker vi  
Moderator Ja  
Lars  Oh, den der skal jeg da vist have  
Peter Hvad fanden er det for noget? (ser efter hvilket blad, Lars sidder 

med) 
Lars sidder med Goal bladet 

Lars Har du set den der på første side, Kurt?  
Peter Det skal jeg lige have det der blad (Peter vil have Goal bladet) Peter vil have Goal bladet 
Bo (utydeligt) og så smid den i skralderen  
Peter Nej, den skal jeg bruge  
Lars Hvorfor, vil du gerne have den?  
Alle  (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Lars (utydeligt)… Christiano Ronaldo ham skal jeg have, hvis du finder 

andet så vil jeg også have ham 
 

Kurt Her er et?  
Bo Hvad?  
Kurt Nej, der er et  
Lars Skal det være sådan helt tæt ind, sådan?  
Moderator Det behøver det overhovedet ikke  
Lars Så fylder det mere, og så bliver man hurtigere færdig  
lars Jeg er eddermame…  
Bo Åh, må jeg ikke få den der? (peger på det blad, som Kurt sidder 

med) 
 

Lars Jeg er bare den vageste til at klippe det er helt vildt (kigger på de 
andre) det kan jeg bare ikke finde ud af 

 

Peter (griner)  
Lars Ja, ja, wait a minute (taler til Peter) sindssygt garn, prøv lige at se 

der 
 

Peter (griner)  
Lars Hold kæft det er et sygt garn det her Garn = hår 
Peter Ah, Bo  
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Bo Jeg skal have den her  
Lars Bo, fuck det, det er sygt. Se hans hår?  
Bo Jeg kan sgu ikke se hvad har han? Oh, der er sådan nogle stjerner i  
Lars Ja, det er sygt, hey der er Xzibit, Xzibit Xzibit (red. 

amerikanskrapper) 
Peter Jeg tror, at det er en popsanger eller..  
Lars Ja, han er lidt kendt, men det er godt nok ikke meget  
Peter Hvem er det? (vender sig mod Lars)  
Moderator Læser I mange blade?  
Bo Åh, Red Hot Chili Peppers!  
Lars Ja, jeg kan godt lide at læse avis Lars kan lide at læse avis 
Bo Hvad?  
Moderator Jeg spurgte om I læser mange blade?  
Kurt (læser i et blad)  
Bo Jeg læser Vmax1 blade  
Moderator Vmax blade? Bo læser V-max blade 
Lars Ja, det kan jeg også godt lide  
Peter Der er et til derovre (peger i bladet) så synes jeg, er det ikke bedre 

det der? 
 

Moderator Jamen er det ikke mest biler, der er i Vmax?  
Bo Jo  
Lars  Jo, men det er også det  
Bo  Jeg vil gerne have en fed bil når jeg bliver stor, nemlig  
Moderator Der er lang tid til at I skal have en bil?  
Lars  Ja, men så, så får man…  
Bo Jeg køber en når jeg bliver konfirmeret, en brugt bil Bo vil købe en bil, når han er 

konfirmeret 
Moderator Du må ikke køre i den endnu?  
Bo Jamen, så skal det være (utydeligt)  
Moderator Ok  
Lars Og så kan man bare gå og købe ting til den… det er løgn? Hvorfor 

skal de også (utydeligt) på to sider? 
 

Bo Nej, Lars, må jeg ikke godt få ham?  
Lars Jamen, han er også i det der (henviser til det blad som Bo sidder 

med) 
 

Lars Det der du lige fik at Kurt?  
Bo Hvad for et fik jeg af ham?  
Lars Eller har Kurt fået det der Goal? Kom nu  
Kurt Jeg har kun fundet et indtil videre  
Lars Nu tror jeg at jeg har nok  
Peter Det der det er det jeg skal have (tager fat i det blad som Lars sidder 

med) (utydeligt) 
 

Lars, Peter og Bo (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Lars Den er så fed, den bold der  
Bo Hvad for en?  
Lars Den der (peger på bolden) Fodbolden er ’fed’ 
Bo Må jeg se? (vender sig over til Lars) må jeg ikke klippe den ud, den 

vil jeg have  
 

Lars Den vil jeg have! (griner)  
Bo  (griner)… hey, jeg så den først (utydeligt) jeg skal lige havde nogle 

andre blade 
 

Peter Vil du kigge i Spiderman? (griner)  
Lars Spiderman (synger og griner)… jeg kan godt lide Tarzan, tegneserier, 

jeg har glemt at sætte tegneserier på den der over, hvad jeg laver i 
fritiden 

Lars kan lide Tarzan + har 
glemt at sætte tegneserier 
på sin tegning af sin fritid 

Lars Du kan låne den bagefter  

                                                 
1
 Vmax er magasinet med de fedeste tunede og stylede biler. Siden første blad i 1999 har Vmax sat mærker i asfalten hos unge 
bilinteresserede, der vil se det nyeste inden for tuning, styling og bilstereo [http://www.vmax.dk/abonnement]. 
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Peter (griner)  
Lars Og så siger I, at Ronaldinho han er grim? (griner)  
Bo Må jeg se? (griner)  
Kurt (sidder stile og læser)  
Lars  Åh, nogle fede støvler, Ellen Messil, Leonardo  
Moderator Hvad læser I ellers af blade ud over Vmax?  
Lars  Tegnefilm, meget tegnefilm  
Moderator Hvad for nogle tegneserier?  
Lars  Rip, Rap og Rup Lars læser Anders And 
Moderator Anders And?  
Lars Jep  
Bo (utydeligt)  
Lars Det her det skal jeg da vist lige have  
Peter (kigger efter hvad det er at Lars skal have) Peter kigger efter Lars 
Lars Nej, så fylder den jo hele siden  
Bo Må jeg ikke prøve at se, må jeg ikke få Christiano Ronaldo?  
Lars Vil du have dem her? (taler til Peter)… jeg skal bare have et billede 

på min 
 

Peter Han skal have hele holdet  
Bo Ad, nej, han er grim derpå  
Lars Hvem er det? ( kigger i et blad og taler til Peter  
Peter Det er… (utydeligt)  
Lars  Fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, elleve, der er Rooney  
Moderator Så drenge, nu skal I til at have klippet ud og klistret på  
Lars Jeg bliver aldrig færdig  
Bo Det er ene fodboldspillere det her  
Kurt (begynder at sætte et udklip på sin collage)  
Bo Ah, Peter, se hvad jeg har her?  
Peter (kigger)  
Lars  (kigger)  
Peter (utydeligt)  
Bo Hvad?  
Lars Så! Hvad, Peter skulle du have noget?  
Peter Ja, jeg skal have noget  
Bo (utydeligt) han er verdens bedste angriber (kigger i et blad)  
Lars Er han det?  
Bo Ja  
Lars Er han blevet kåret som det eller er det bare noget som I synes?  
Bo Nej, det er han bare, han scorer (utydeligt)  
Lars Det synes jeg, jeg synes Eto’o han er  
Peter Ja, Eto’o han er…  
Lars, Peter og Bo (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Peter Henri (red. Theirry Henri)  
Lars Nej, det synes jeg heller ikke mere, men han har gjort  
Bo Prøv at se den her (griner)  
Lars Hvem er det?  
Lars, Peter og Bo (griner)  
Bo  (utydeligt) han er god  
Lars  Selvfølgelig han er jo tysker, kan du ikke se at han sidder og siger 

pølsetysker 
 

Bo Åh, hvad det er, hvad er det han hedder, Rooney, det er verdens 
bedste angriber 

Rooney  

Lars Wayne Rooney (utydeligt) (griner)  
Peter Du er simpelthen ikke god til at huske  
Lars Jamen, det er fordi at det der jeg klipper ud det fylder det hele  
Peter Har du taget min limstift? (taler til Lars)  
Lars I’m so næsten finish  
Peter Utydeligt)  
Lars Det føles ikke som om der er kommet noget   
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lim på 
Kurt (sidder stille og klistrer på sin collage, siger ikke noget)  
Bo  Kan I huske dengang Ronaldinho han fik direkte rødt? Bo kan huske episoder med 

Ronaldinho 
Lars Hvornår?  
Bo Det gjorde han mod, øh, det kan jeg sgu ikke huske, han sparkede 

en lige i kuglerne 
 

Lars Med vilje?  
Bo Ja Lars synes, at det er fedt at 

Ronaldinho sparkede en i 
skridtet 

Lars Fedt!  
Bo (utydeligt)  
Moderator Hvis du er færdig må du gerne skrive navn og alder bag på igen 

(taler til Lars) 
 

Lars Med hvad?  
Moderator Tag en af dem der  
Bo Åh, hvad der sidder Adriano (utydeligt)  
Lars, Peter og Bo (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Bo  Jeg var sgu da jeg var nede og se ham dernede på Sensio (Bo mener formodentlig San 

Siro i Italien, Inters 
hjemmebane) 

Lars Har du set ham, har du set ham før i virkeligheden? (kigger på Bo)  
Bo  Ja, ja, jeg var i Italien og se den der kamp der ned på Sensio  
Peter Det klistrer meget det her (griner) Limstiften klistrer 
Lars Det er underligt, Peter  
Peter Ja (griner)  
Kurt Skulle vi skrive alder?  
Moderator Også alder ja  
Lars (utydeligt) værsågod (giver sin collage til Moderator)  
Moderator Tak for det  
Kurt (giver sin collage til moderator)  
Bo  Og tag en slikkepind med ned  
Moderator I må gerne tage en slikkepind med ned  
Lars (tager skålen med slikkepinde)  
Bo Åh, hvad, mand (utydeligt) Brøndbys anfører der  
Lars Hvem?  
Bo Per (utydeligt)  
Kurt Der er snart ikke flere sider i det der blad…  
Peter Er der ikke? (griner) det tror jeg altså heller ikke  
Moderator Når I er færdige med den her så må I gerne have lov til at gå så er vi 

sådan set færdige for i dag 
 

Lars Jeg skal lige have drukket min sodavand  
Moderator Ja, det er bare i orden  
Peter Så nu kan vi godt tage os godt tid (utydeligt) (tager en slikkepind i 

munden) 
 

Kurt Skal jeg bare lade den stå her? (det er skålen, Kurt taler om)  
Moderator Ja  
Bo Sådan  
Lars Tag du bare en slikkepind mere, Kurt  
Kurt Ja, ja  
Lars Det gør jeg også (tager en slikkepind)  
Bo Nu er der ikke andre, nu skal jeg til at klistre på, den der gider jeg 

ikke at bruge… 
 

Lars Nå, men så går jeg nu, ok  
Peter Lars,  hvor er kuglepennen henne?  
Moderator Det er også bare i orden… du kan låne den her (giver en kuglepen til 

Peter)… tak for i dag, Lars, tak for hjælpen 
 

Lars Det var så lidt, Farvel  
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Moderator Farvel  
Peter (giver sin collage til Moderator)  
Moderator Tak for det  
Peter (utydeligt) (griner)  
Moderator Er du ved at være færdig med den der? (taler til Bo)  
Bo Ja, lige om lidt  
Moderator Lige om lidt  
Peter Er du færdig, Kurt?  
Kurt Læser i et blad  
Peter, Bo og Kurt (taler i munden på hinanden) (utydeligt)  
Peter De fedeste, de er fede har du set de der orange? De fedeste, de er 

fede de blå 
 

Bo Jeg skal have klistret (utydeligt)  
Kurt Er der overhovedet plads?  
Bo Hvor er der en kuglepen henne?  
Moderator Du kan låne den her  
Bo (giver sin collage til Moderator)  
Moderator Tak for det  
Peter (utydeligt)  
Bo Jeg skal lige have nogle slikkepinde med (griner)  
Kurt Har du tre? Det har jeg også (rækker ud efter flere slikkepinde)  
Peter (rækker ud efter flere slikkepinde)  
Bo Jeg tager lige en til (kigger på Moderator)  
Moderator Det er bare i orden. Tak for i dag  
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Bilag 18 
Ytrer Udsagn Kode 

Moderator Når jeg siger til, fordi så er vi ligesom med på hvor kameraerne de 
skal starte henne, så hvis jeg siger en, to, tre og så klapper vi en 
gang, hvad siger I til det? 

 

Sidse (nikker) Ja  
Moderator Er I klar? En, to tre  
Alle (klapper en gang)  
Moderator Så er vi i gang, det første jeg lige skal høre jer om, det er sådan en 

bestemt annonce jeg lige vil vise jer (rækker et print af annoncen til 
Sidse) kan I to deles om den der 

 

Sidse Ja (holder den ned i mellem sig selv og Alisa)  
Moderator Og hvis I to (rækker et print af annoncen til Line) eller prøv at 

lægge den i midten så kan det være at du kan kigge med der. Og så 
får du (lægger et print af annoncen foran Maja) den lige her og 
kigge efter.. så får I lige et øjeblik til lige og kigge på den (…) er der 
nogen af jer der har set den her annonce før? 

 

Tine  Næh  Ikke set annoncen før 
Line  Nej (ryster på hovedet)  
Lea  (ryster på hovedet)  
Moderator Nej   
Sidse  Har ikke  
Moderator Nej… hvad ser I på den? Hvis I kigger på den, hvad kan I se? Annoncens elementer 
Tine Øh, en pige og en dreng (griner) Afkoder billeder 
Moderator Ja   
Line  En mikrofon  
Moderator Og en mikrofon (kigger på Line)  
Line Mmm… (nikker)  
Moderator Ja   
Tine  Tøj   
Moderator Og tøj, ja (nikker)  
Lea  Og der er, der er et spejl bagved  
Moderator Og der er et spejl bagved, ja  
Sidse Og drengen har kasket på  
Moderator Ja.. hvad kan I ellers se?  
Line  Drengen har blåt tøj på, pigen har lyserødt på  
Moderator Ja (nikker)  
Lea  Øhh pigen har langt hår  
Tine  Hvad det… der står hvad tøjet koster  
Moderator Ja, hvor ser du det henne (kigger på Tine)  
Tine Der (peger på annoncen)  
Moderator Ja   
Sidse  Ja   
Moderator Er der noget mere der på I kan se?  
Line En væg (griner)  
Tine (griner)  
Moderator Ja   
Sidse  Gulv   
Moderator Og et gulv  
Sidse  Ja   
Alisa Og muren  
Moderator Hvad med bunden, hvad kan I se der?  
Tine  Deres sko  
Moderator Ja, hvad ellers  
Tine  Der står  
Line  Der står også noget  
Moderator Der er en tekst der ja  
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Sidse  Der står, hvad det er de har på  
Moderator Ja, ja... hvad har de på? (kigger på Sidse)  
Sidse  Joggingtøj   
Moderator Ja   
Tine Til drenge og til piger  
Alisa Mærket hedder  
Moderator (kigger på Alisa) Hvad siger du?  
Alisa Mærket hedder Patrick Afkoder mærket 
Moderator Ja.. hvad sagde du (kigger på Tine)  
Tine Jeg siger bare tøj til drenge og piger  
Moderator Ja.. er der, hvis I kigger på teksten i bunden er der nogen svære ord 

synes I? ..er der nogen ord I ikke helt kan forstå eller helt kan læse 
 

Alisa Polyester  ’Polyester’, svært ord 
Moderator Ja, den er lidt svær (nikker)  
Alisa (nikker) Mmm…  
Moderator Ja   
Tine Bomuld skråstreg polyester  
Moderator Ja, hvad med dig (kigger på Maja) er der nogen svære ord du synes  
Maja  Ja, den der, jeg ved ikke lige hvordan det hedder  
Moderator Nej, godt… men ellers så forstår I alt det andet der står der  
Tine Ja   
Line (nikker) Mmm…  
Lea (nikker)  
Sidse (nikker)  
Moderator Ja   
Tine Jeg forstår det hele  
Moderator Ja… når I kigger på børnene, hvordan ser de ud til at have?  Børnene ser glade ud 
Line  Glade   
Moderator De ser glade ud, ja  
Maja (nikker)  
Sidse (nikker)  
Moderator Hvad får det jer til at føle når de ser glade ud?  
Tine (griner)  
Line  Smile  Kommer til at smile af 

annoncen 
Moderator Smile, ja… der er ikke nogen, I bliver ikke kede af det?  
Maja  (ryster på hovedet)  
Tine Næh  
Alisa  Næh (ryster på hovedet)  
Lea  (ryster på hovedet)  
Moderator Nej (ryster på hovedet)  
Sidse  Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Kan I godt lide det tøj de har på? Kan godt lide tøjet 
Alisa Ja    
Moderator Ja   
Tine Ja   
Moderator Synes I det er flot eller det er sådan noget hyggetøj eller hvordan, 

hvordan opfatter I tøjet de har på? 
 

Tine Slappe af tøj Opfatter tøjet i annoncen 
som sportstøj/slappe af tøj 

Line Sportstøj   
Moderator Slappe af tøj… (nikker, kigger på Line) du siger sportstøj?  
Line (nikker)  
Moderator Ja   
Line  Jeg tror også øh slappe af tøj  
Moderator Ja   
Alisa Hjemme tøj Det er hjemmetøj 
Moderator Hjemme tøj, ja (nikker, kigger på Maja)  
Maja Sport (ryster på hovedet)  
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Moderator Sportstøj, ja.. Kunne I finde på at snakke med jeres venner om den 
her annonce 

 

Tine  Mmm…   
Moderator Når hvis, lad os nu sige I har set den før, eller når I går her fra…  
Sidse  Ja   
Moderator …kunne I så finde på at sige, jeg har set den her annonce og…  
Line Ja (nikker)  
Moderator …der er noget fedt tøj, eller et eller andet?  
Tine Jeg kunne også  
Lea  Jeg kunne godt  
Moderator Ja.. plejer I, plejer I at gøre det, plejer I at snakke med jeres venner 

om, nogen af de annoncer I ser rundt omkring 
Kunne godt finde på at 
snakke med venner om 
annonce 

Alisa  Øh ja  
Sidse Ja (nikker)  
Moderator Kan I huske en bestemt en I har fortalt videre om?  
Alisa Kawasaki-sko Har snakket med venner om 

Kawasaki 
Moderator Kawasaki-sko, ja  
Tine Dem har jeg også  
Sidse  Eller stramme bukser  
Moderator Stramme bukser (nikker) … hvorfor var det lige annoncer fra 

Kawasaki-sko som du gerne ville fortælle videre om? (kigger på 
Alisa) 

 

Line Jeg tror sådan lidt det er fordi det er noget der er populært Kawasaki er populært 
Moderator (kigger på Line) ja, ja det er noget der er moderne lige nu (nikker)  
Tine  Ja   
Moderator Ja… Kender I til mærket Patrick?  
Tine  Ja  Ikke alle kender Patrick 
Line  Jeg gør ikke (ryster på hovedet)  
Lea (ryster på hovedet)  
Alisa  Jeg har også noget på (tager fat i sin trøje)  
Moderator Du her noget på, har du noget på nu?  
Alisa Ja (flytter sig lidt i sædet, tager fat i mærket på trøjen og viser det 

til Moderator) 
 

Moderator Okay, det er en Patrick du har på der, ja .. men du (kigger på Maja) 
du kender det ikke? 

 

Maja Nej   
Line Også mig  
Sidse Jeg kender det heller ikke  
Tine (kigger på Line) Du har det i sko  
Line Har jeg det?  
Tine Ja (griner)  
Moderator Men det er jo ikke noget du har tænkt over, kan jeg høre?  
Line (ryster på hovedet)  
Moderator Nej.. kender (kigger på Lea) kender du til Patrick?  
Lea (ryster på hovedet) Mhmm…  
Moderator Nej.. kunne I finde på at købe det tøj der er på billedet her? Kan godt lide tøjet på 

billedet og kunne også finde 
på at købe det 

Tine Det, det tror jeg  
Moderator Kan I lide det?  
Maja Ja   
Sidse  Ja   
Line  (nikker)  
Alisa  Jeg synes den er lidt sej (griner) Tøjet er lidt sejt 
Moderator Ja (nikker) ja … hvad tror I annoncen den prøver at fortælle?  
Tine Ja, øhh  
Line En reklame om tøj Tine og Line mener at 
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budskabet er at få folk til at 
købe tøjet 

Tine  Ja   
Moderator Mmm…  
Tine For at få alle til at købe det Annoncen annoncerer for tøj 
Moderator Ja   
Tine Ja   
Moderator Hvor tror I sådan en annonce den kunne være henne? Hvor tror I, 

tror I man kunne se sådan en annonce (nikker i retning mod printet 
af annoncen foran Tine, Line og Lea) 

 

Tine  Øh, i blade Passer ind i blade for Føtex 
og Bilka 

Moderator Hvad for nogle blade?  
Alisa Føtex   
Moderator Føtex, ja  
Tine  Ja, Bilka  
Moderator Ja, hvorfor?  
Line  Kvickly  
Tine  Øhh, de har tøj (griner) de har tit tøj i blade  
Moderator Ja.. (kigger på Alisa) hvorfor tror du den kan være fra Føtex eller 

Bilka? 
 

Alisa Øh, fordi at der sælger de sådan noget tøj Bilka og Føtex sælger Patrick 
Moderator Ja (nikker)  
Tine  Ja   
Moderator Okay ... jamen, øh, jeg tror faktisk det var det sidste jeg lige havde 

til den her annonce her, så samler jeg den lige ind (samler printet af 
annoncen fra foran Maja op) 

 

Line  (rækker print af annoncen til moderator)  
Moderator (tager imod printet fra Line) sådan  
Sidse (rækker print af annoncen til moderator)  
Moderator  (tager imod printet fra Sidse) … så skal jeg bede jer om at tegne en 

tegning, om det I laver i jeres fritid (rejser sig op og henter papir) 
 

  TEGNING 

Line  Åh, nej  
Moderator Der er nogen, som I kan, se hvis I deles om den der række tru.. 

tuscher (skubber en pakke tuscher over mod Maja, Sidse og Alisa) 
og I, I deles om den der (skubber den anden pakke tuscher over 
mod Tine, Line og Lea) 

 

Tine Jeg kan ikke tegne (griner)  
Line  Heller ikke mig  
Maja (griner)  
Moderator Og så får I lige et stykke papir her (begynder at dele papir ud)  
Maja  Ja, ja  
Alisa (kigger på Sidse og siger noget utydeligt)  
Moderator Og et til dig, og.. sådan der (går tilbage til sin plads) så hvis I tegner 

det, eller prøver at tegne det som øh I laver når I går hjem fra skole 
(sætter sig ned) alt det, eller noget af det I bruger tid på  

 

Tine  Ja (nikker)  
Line Det kan jeg ikke finde ud af  
Moderator (kigger på Line) prøv så godt du kan.. det er lige meget hvor pænt 

det er, og hvis du er i tvivl om, om man kan se hvad det er man 
tegner, så kan du lige skrive ved siden af, hvis det er svømning for 
eksempel eller hvad det er I laver 

 

Alisa  (peger på tuscherne og siger noget utydeligt til Sidse)  
Maja Nej (vender sit papir om)  
Moderator (kigger på Maja) Vil du have, du får et nyt (giver Maja et stykke 

papir) det er vist nemmest, værsgod 
 

Tine Det bliver ikke lige så pænt  
Moderator Skidt med det  
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Tine  Ja   
Moderator Det vigtigste er ikke om det er pænt, men det er bare om I tegner 

det som I laver i jeres fritid 
 

Maja Må jeg låne tuscherne?  
Alisa (rækker tuscherne til Maja)  
Maja Behøves det være noget man går til? (kigger på Moderator)  
Moderator Det, nej det, det kan også være noget du laver derhjemme.. bare 

når du går hjem fra skole, så laver du nok et eller andet 
 

Tine Jeg laver mange forskellige ting, nu laver jeg bare lige en ting  
Moderator Ja..  
Line Ja også mig  
Lea  Også mig  
Moderator Det er også fint og bare tegne en ting, I behøver ikke at tegne alt 

det I laver 
 

Tine (kigger på Line) må jeg ikke lige låne den (peger på en tusch foran 
Line) 

 

Line Jo (utydeligt)  
Tine Tegner bare  
Line (vender papiret om)  
Moderator Du får lige et nyt så (rækker et stykke papir til Line)  
Line Okay   
Lea (rækker sit papir frem)  
Moderator Vil du også have et nyt  
Lea Ja   
Moderator (rækker et stykke papir til Lea) værsgo (tager Leas brugte papir) 

sådan der 
 

Sidse (utydeligt)  
Moderator Det ser da fint ud det I tegner, I er da gode til at tegne.. det synes 

jeg helt bestemt 
 

Tine Øh, det her det kan jeg ikke tegne   
Line (utydeligt)  
Moderator Og I skal bare tage en slikkepind, hvis I gerne, gerne vil have det  
Line (tager en slikkepind)  
Moderator I spiser bare alt det I har lyst til  
Lea Jeg vil også gerne (tager skålen med slikkepinde over til sig)  
Tine  Kan jeg ikke finde ud af at tegne  
Line  Hvor blev den gule af  
Moderator Jeg tror faktisk godt jeg kan se hvad det der, det er, så du kan da 

godt tegne (griner) det er du da dygtig til 
 

Tine (utydeligt)  
Sidse (hvisker noget utydeligt til Alisa)  
Tine Ja (griner)  
Alisa (nikker til Sidse) ja  
Maja (hælder sodavand op i et glas) Mmm, sådan  
Moderator Hvad skal I lave her i weekenden?   
Tine  Øhh,  
Line  Slappe af  
Moderator Ja  Være sammen med venner i 

weekenden 
Line Være sammen med nogen venner  
Moderator Ja   
Tine Jeg ved ikke hvad jeg skal lave  
Moderator Hvad skal du lave, Lea?  
Lea  Fri fra min storebror  
Moderator Du skal have fri fra din storebror?  
Lea  Ja (nikker og smiler)  
Moderator Okay (griner)  
Lea For han skal et sted hen  
Moderator Okay   
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Lea  Jeg kan ikke huske hvor  
Moderator Nej, okay.. det er jo også altid rart (griner)  
Lea (nikker)  
Moderator Man kan være alene derhjemme.. (kigger på Maja) hvad skal du 

lave? 
 

Maja  Øhh det ved jeg ikke.. være udenfor  
Moderator Ja   
Tine  Jeg tror jeg skal lege med mine venner  
Moderator Mmm …hvad med dig, hvad skal du lave? (kigger på Sidse)  
Sidse Jeg skal være sammen med en af mine veninder der ikke går på 

skolen 
 

Moderator (nikker) Okay.. hvad med dig? (kigger på Alisa)  
Alisa  Jeg skal også være sammen med en veninde Alisa skal være sammen med 

veninde i weekenden 
Moderator (nikker) ja  
Alisa Se film og sådan noget  
Moderator Mmm, årh det lyder hyggeligt  
Sidse  (Utydeligt)  
Moderator Og når I så småt er ved at være færdige, så vil jeg gerne hvis I lige 

skriver navn og hvor gamle I er, bagpå papiret 
 

Tine  Okay   
Moderator Det kan I bare gøre med en af tuscherne  
Tine  ja  
Moderator Men det kan I bare gøre når I er færdige (…) det varer ikke så 

længe før I skal til at være færdige 
 

Tine  Nej, jeg er også næsten færdig  
Moderator ja  
Alisa  (hvisker noget utydeligt til Sidse)  
Sidse  (rækker en tusch til Alisa)  
Tine Så… sådan… jeg kan lige bruge den her (samler en tusch op)  
Alisa (utydeligt)  
Sidse (utydeligt)  
Moderator Det synes jeg altså I er dygtige til, I kan da sagtens tegne (…) så får 

I lige et par minutter mere, så, så skal vi nemlig videre.. så der skal 
I lige nå at tegne det sidste færdig og skrive navn og hvor gamle I 
er omme bagpå 

 

Tine (utydeligt)  
Maja (kigger på Moderator) må jeg også godt skrive efternavnet  
Moderator Det må du meget gerne… og husk jeres alder også  
Line  Det har jeg på  
Tine Også.. der  
Line (kigger på Lea og rækker hånden ud mod hende) må jeg lige få den 

der 
 

Lea Ja (giver Line en tusch)  
Tine (rækker moderator sin tegning)  
Moderator Tusind tak skal du have… det var fint (kigger på Maja) er du færdig 

her 
 

Maja  Ja   
Moderator Så tager jeg den (tager Majas tegning og lægger den væk) tak skal 

du have 
 

Line (rækker sin tegning til moderator)  
Moderator (tager imod Lines tegning) tak  
Alisa  Skal man også skrive klasse?  
Moderator Det behøver du ikke (ryster på hovedet)  
Alisa (ryster på hovedet og rækker sin tegning til moderator)  
Moderator Bare navn og alder (tager imod Alisas tegning) det er nok (vender 

tegningen om) det er der også på den her… (kigger på Maja) kunne 
du tænke dig en slikkepind 

 

Maja  Ja   
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Moderator  (kigger på skålen med slikkepinde)  
Tine  (rækker skålen med slikkepinde til Moderator)  
Moderator Tak skal du have (stiller skålen foran Maja)  
Tine  Det er klister  
Lea (Rækker sin tegning til Moderator)  
Moderator (tager imod Leas tegning) Tak skal du have  
Sidse (rækker sin tegning til moderator)  
Moderator (tager imod Sidses tegning) tusind tak… det var I da gode til, tak 

skal I have.. så vil jeg prøve at snakke med jer omkring forbrug, det 
jeg sagde i starten om det var noget med og 

 

  FORBRUG 

Line Bruge penge  
Moderator (kigger på Line) Bruge penge, ja  
Tine  Ja, penge  
Moderator På noget I kan lide, og hvad I sådan går op i og sådan noget.. så 

her til at starte med kunne jeg godt tænke mig at spørge hvem 
bestemmer det tøj I går i? 

 

Tine Øhm, lidt os selv..  Tine er medbestemmende 
om tøj 

Moderator Mmm… (nikker)  
Tine  Og så lidt min mor, altså  
Moderator Ja (nikker) det er både dig selv og din mor  
Tine Ja, altså..  
Alisa (utydeligt)  
Tine  ..jeg bestemmer jo selv om jeg kan lide det  
Moderator Ja… (nikker) hvad siger du? (kigger på Line)  
Line Det gør jeg også  
Moderator Ja.. hvad med dig, Lea?   
Lea  Også lidt  
Moderator (kigger på Maja) hvad med dig  
Maja Min mor hun køber tøj til mig og så går jeg i det (trækker på 

skuldrene) 
 

Moderator Okay.. så det er mest din mor der bestemmer  
Maja Næh, ikke helt  
Moderator Du er også med til at bestemme hvad øh…  
Maja  Ja   
Moderator Okay (kigger på Sidse)  
Sidse Min mor hun køber det, og så hvis jeg ikke kan lide det, så bytter 

hun det igen 
Mor køber, bytter hvis det er 
’forkert’ 

Moderator Okay   
Tine  Det er også det mig gør  
Moderator Ja, okay (kigger på Alisa) hvad med dig?  
Alisa  Altså hvis jeg ser noget jeg godt vil have, så køber hun det til mig, 

ellers så køber hun det til mig uden hun har spurgt mig 
 

Moderator Okay (nikker)  
Alisa  Så kommer hun med det og ser om jeg kan lide det, hvis jeg ikke 

kan det, så bytter hun også det 
 

Moderator Okay.. så det er primært jeres mor der køber tøjet til jer  
Tine  Ja, og vi bestemmer selv hvad det er  
Moderator Okay, ja.. går I op i jeres udseende? Er det vigtigt at se godt ud og 

gøre noget ved sig selv.. synes I? 
Går ikke op i udseende 

Maja  Nej   
Moderator Nej   
Alisa Nej   
Sidse  Nej   
Tine  Nej   
Moderator Hvad med dig (kigger på Line)  
Line Nej   
Moderator Nej (ryster på hovedet) hvad med dig? (kigger på Lea)  
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Lea  (ryster på hovedet)  
Moderator Nej.. det er ikke vigtigt at have noget bestemt tøj på for eksempel  
Tine  Nej   
Lea (ryster på hovedet)  
Moderator Hvad med dig (kigger på Alisa) nu snakkede du om Kawasaki-sko 

lidt tidligere.. er de vigtige at have? 
 

Line  Kun hvis det er koldt og varmt så er det vigtigt Line synes Kawasaki-sko er 
mere praktiske end de er 
mode 

Alisa  Ja   
Moderator Ja   
Alisa Det er ikke så vigtigt Kawasaki-sko er vigtige for 

Alisa 
Moderator Nej   
Alisa  Hvis man kan lide det så køber man det, ikke bare fordi det er 

moderne 
Vigtigere at kunne lide det 
selv end at der er mode 

Moderator Nej, okay (nikker) ja  
Sidse  Men, men man vil gerne have det tøj man godt kan lide så  
Moderator Ja, ja.. hvem synes I er sej, har I et forbillede er der nogen I ser op 

til, enten nogen kendte, eller en på skolen eller en i klassen eller en 
veninde eller? 

 

Line  Min storesøster Line ser op til sin storesøster 
pga. hendes udseende 

Moderator Din storesøster, ja (nikker)  
Tine (griner)  
Moderator Hvorfor, hvorfor synes du hun er sej?  
Line Øhm, jeg synes bare hun er pæn og sådan noget  
Moderator Ja (nikker) ...hvad med jer andre.. er der ikke nogen I sådan ser op 

til? 
 

Tine  Det er svært  
Maja Jo, en der er mindre end mig selv Maja ser op til en der er 

yngre fordi hun er sød 
Moderator Ja   
Maja  Hun er sød  
Moderator Ja (nikker)  
Maja  (Nikker)  
Moderator Hende kan du godt lide, fordi hun er sød  
Maja  (Nikker)  
Moderator Ja… hvad siger I? (kigger på Sidse og Alisa)  
Tine  Mmm, det er svært at sige synes jeg  
Sidse Ja (nikker)  
Moderator (rækker skålen med slikkepinde til Line) der er ikke nogen I sådan 

(kigger på Sidse og Alisa) ser op til 
 

Alisa  Ikke så meget fordi.. lidt forskellige  
Moderator Ja (nikker)  
Sidse  (utydeligt)  
Moderator Nej, okay.. hvad med dig (kigger på Lea)  
Lea Ikke helt sådan  
Moderator Nej (ryster på hovedet) du har ikke nogen du sådan…  
Lea  (ryster på hovedet)  
Moderator Nej   
Line Måske hende selv (smiler)  
Moderator Ja (smiler) ..synes I det er okay at efterligne andre? ..både med at 

opføre sig som en anden, men også med at tage noget tøj på som 
en anden har på 

 

Alisa Altså ikke lige opførsel.. Ikke OK at efterligne 
opførsel 

Sidse Ikke opførsel  
Alisa  Eller sådan bare helt samme, det er i orden man køber samme tøj… OK at købe nogen ting ens 
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Sidse Tøj, ja (nikker)  
Alisa  …men ikke altid  
Moderator (nikker) Nej, okay  
Alisa  Det ville være lidt træls  
Sidse  Ikke hvis det er irriterende for den anden  
Tine Jeg har selv prøvet, hvor der var nogen der efterlignede, det kan 

også nogen gange være lidt træls, sådan  
Tine synes det er træls at 
blive tøj-efterlignet 

Moderator (nikker) ja  
Sidse  Det har jeg også…  
Moderator (kigger på Tine) var det med tøj eller sådan som du opførte dig eller  
Tine  Det var lidt forskelligt, også hvis tegner så kan det også  
Moderator (nikker) ja, så er der nogen der kigger efter  
Tine  Ja (nikker) sådan, men okay hvis man synes det er pænt, men 

alligevel 
 

Moderator (nikker) mmm, ja  
Sidse Jeg har prøvet hvor jeg øh, altså det var fordi min mor hun havde 

købt noget tøj, og så var der så også en anden der havde det, så fik 
jeg skæld ud fordi jeg havde købt det samme tøj som hende… 

Skældt ud pga. ens tøj 

Moderator Okay   
Sidse …men jeg vidste ikke selv at min mor havde købt det  
Moderator Nej (ryster på hovedet)  
Alisa  Det kan godt bare ske  
Moderator Ja   
Alisa  Men de tror bare ikke på det…  
Moderator Nej   
Alisa Når man siger det  
Moderator Nej   
Tine  Men alle, der er jo heller ikke en i hele verden som har et sæt tøj og 

så er der ingen andre der kan få det 
 

Moderator Nej, nej.. nej, selvfølgelig.. hvad nu hvis der er nogen der 
efterlignede jer med tøj, hvad ville, hvad ville du (kigger på Alisa) 
hvis nu en fra din klasse kom i nøjagtig det samme tøj som du har 
på i dag, men som har det samme tøj på, på tirsdag.. eksempelvis, 
hvad, hvad, ville du så blive sur? 

 

Alisa  Jeg ville ikke blive sur, men inden i mig selv, så ville jeg sige at det 
ville være… det var træls 

Irriterende at blive 
efterlignet 

Moderator (nikker) Ja  
Alisa Jeg kan måske godt  
Moderator Men du ville ikke sige det til hende  
Alisa Jeg kan måske godt finde på at sige til hende ’hvorfor har du det 

samme tøj på som mig?’  
Alisa kunne godt finde på at 
pointere tøj-efterligning over 
for andre 

Moderator Ja, ja  
Alisa  Det kan jeg godt finde på  
Sidse  Kan jeg også godt  
Tine  ja  
Moderator Men synes I ikke at det er sejt, altså.. I tænker ikke øhm.. jeg.. hun 

må synes at jeg har noget, noget sejt tøj, så derfor har hun taget 
noget sejt tøj på, som jeg også har, når hun godt kan lide det 

 

Alisa  Jamen, man skal jo have sin egen stil Man skal have egen stil 
Moderator okay  
Alisa Ikke andres stil  
Moderator Okay,   
Alisa  Synes jeg  
Moderator  ja (nikker) det er vigtigt at have sin egen stil  
Tine Ja   Tine synes det er vigtigt at 

have sin egen stil 
Alisa  Mmm…  
Moderator Så, så man må gerne skille sig ud med.. tøjstil eksempelvis, eller  
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hvad 
Tine  Øhm   
Sidse  Man, man vil nok gerne gå i lidt som de andre, fordi det er sejt  Gerne ligne de andre lidt 
Alisa  Ja   
Tine  Ja   
Sidse  hvis de andre går i det  
Moderator Ja (nikker)..hvem øh, er der, kender I nogen der sådan skiller sig ud 

med tøj … hvor man sådan tager noget helt nyt på, og så er der lige 
pludselig nogen der, sådan prøver at følge det lidt.. kender I nogen 
der gør det? 

Kender ikke nogen der skiller 
sig ud 

Lea (ryster på hovedet)  
Line Næh (ryster på hovedet)  
Moderator Nej.. det kunne også være I selv gjorde det, det behøver ikke være 

nogen I kender, det kunne også være I selv gjorde det 
 

Tine  Jeg har prøvet at være sådan, efterlignet med tøj og sådan noget, 
men jeg kan godt efterligne med tegninger og sådan nogen 
forskellige ting 

Evt. 
follower/opinonleadertræk 

Moderator (nikker) ja.. er det vigtigt og, er det vigtigt at være populær? Ikke vigtigt at være populær 
Tine  Nej    
Line  (ryster på hovedet) Mhmm, mhmm…  
Tine Det synes jeg ikke  
Maja  Nej (ryster på hovedet)  
Alisa (ryster på hovedet)  
Lea (ryster på hovedet)  
Moderator Nej, hvorfor ikke  
Tine  Det ved jeg ikke (trækker på skuldrene) man skal bare være sig selv Man skal være sig selv 
Moderator Ja, det er vigtigt at være sig selv  
Line Mmm… (nikker)  
Lea (nikker)  
Tine Ja   
Moderator Ja   
Alisa Udseendet gælder heller ikke altid  
Moderator Nej (ryster på hovedet) nej.. okay.. men øh, hvad med, hvad nu hvis 

man har mange venner, er man så populær? 
 

Alisa Nej da  
Sidse Næh ikke sådan  
Alisa Bare fordi man har venner, betyder det ikke at man er populær At være populær er ikke 

ensbetydende med at have 
mange venner 

Moderator Nej   
Tine Det er bare dejligt at have venner, som der kan lide en  
Moderator Mmm (nikker)  
Tine Bare man er sig selv, så får man flere venner  
Moderator Ja, er det vigtigt at have nogen få venner, eller er det vigtigt at have 

mange venner 
 

Maja  Jeg synes det er godt at have mange venner Godt at have mange venner 
Moderator Ja   
Alisa  Mmm… (nikker)  
Sidse Ja   
Tine  Jeg synes det er vigtigt at have gode venner Vigtigt at have gode venner 
Moderator Ja   
Sidse  Man behøves ikke have mange hvis bare det er nogen der ikke 

driller, så er det bedre at have lidt gode, gode venner 
 

Moderator Okay, ja  
Alisa  (nikker) nogen man kan stole på  
Moderator  Ja (nikker) det er vigtigt at man kan stole på hinanden? Vigtigt at stole på hinanden 
Alisa  Ja   
Line  Ja   
Lea  (nikker)  
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Moderator Ja, (nikker) hvad, hvad tror I mode er, hvad forbinder I med mode? Mode = stil 
Tine (utydeligt)  
Moderator Hvad siger I?  
Line  Stil   
Moderator Stil, ja.. som.. kan du prøve at forklare det, hvad mener du med stil?  
Line  Det ved jeg ikke (ryster på hovedet)  
Moderator Altså tøj stil eller?  
line (nikker) Mmm…  
Moderator Ja   
Tine  Mode jeg synes det er hvis, alle de går i det så, så det sådan 

moderne det (utydeligt) 
Hvis alle går i noget så er 
det mode 

Moderator Ja, så det er mode i sig selv  
Alisa Lige som Kawasaki Kawasaki er mode 
Sidse (kigger på Alisa og smiler)  
Tine  Ja   
Moderator (kigger på Alisa) ja, du siger Kawasaki?  
Alisa  Ligesom Kawasaki  
Moderator Ligesom Kawasaki (nikker) ja Stramme bukser er mode 
Sidse  Eller stramme bukser  
Tine  Det er der mange der går i  
Lea   Eller sådan stramme bukser  
Moderator Stramme bukser? ja  
Sidse  Det er der også rigtig mange der går i  
Moderator Er der det?  
Sidse Mmm… (nikker)  
Moderator Nå.. hvad med de der hængerøvsbukser der (smiler)  
Line Ja, det er der mange der har  
Moderator (kigger på Line) Er der mange der går i dem også .. hvad, hvad 

synes I om dem 
 

Tine  De er seje (griner) Hængerøvsbukser er seje og 
er mode 

Sidse  De er okay  
Moderator De er sådan okay  
Sidse  Ja (nikker)  
Moderator Ja   
Alisa  Bare de ikke er alt for nede  
Moderator Ja   
Alisa Det er grimt Hængerøvsbukser er grimt 
Maja  Ja, jeg kan ikke så godt lide dem  
Moderator Nej   
Sidse  (ryster på hovedet) jeg kan heller ikke så godt lide dem  
Moderator Jamen øh, jeg tror faktisk det var lige de spørgsmål jeg havde til 

den her omgang, så skal jeg bede jer om den sidste ting og det er at 
lave en collage, er der nogen der ved hvad en collage er? 

 

  COLLAGE 

Tine  Nej, men jeg ved vi skal bruge saks og lim (kigger på saksene og 
limene på bordet) 

Tine foretager en deduktion) 

Moderator Det skal vi ja (griner) det er helt rigtigt. I får om et øjeblik, I får lige 
et stykke papir igen (begynder at dele papir ud) og så om et øjeblik 
så finder jeg en masse blade til jer, og så vil jeg bede om 

 

Tine  Årh, nu ved jeg hvad det er (smiler)  
Moderator Og klippe ud alle de ting  
Tine (utydeligt)  
Moderator I de blade, som I synes der er fede eller seje eller på en eller anden 

måde, I godt kan lide 
 

Line  Nå, sådan  
Moderator Dem hjælper Anna vist lige med der  
Kamerakvinde 
Anna 

(kommer ind med bladene og lægger dem på bordet)  
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Tine  Oj, må man godt ødelægge dem der ad?  
Line  Må vi godt tage nogen  
Moderator Ja, ja I, meningen er I skal klippe i, i de blade I godt kan lide om de 

ting I godt kan lide 
 

Lea (kigger på Tine) må jeg godt bede om en saks  
Tine  Ja (rækker en saks til Lea)  
Moderator Og I får også lige en saks der oppe (giver en saks til Alisa og Sidse)  
Alisa (tager et Olivia-blad)  
Sidse (siger noget utydeligt til Alisa) Ej, et sejt blad  
Tine (griner)  
Maja  Kan du ikke bare (utydeligt)  
Tine Jeg tager bare den (tager et Wendy-blad)  
Maja (tager et Wendy-blad)  
Moderator Og I må klippe på forsiderne og I må klippe på bagsiden og I må 

klippe alt det I vil inde i bladet også, I skal bare klippe alt det I godt 
kan lide 

 

Tine Tror ikke der er (utydeligt) i det her, bare heste (griner og lægger 
bladet væk, tager Børnemagasinet i stedet) 

Tine synes ikke heste er seje 

Alisa Også ansigtet eller kun  
Moderator Jamen det bestemmer I selv, hvis I synes der er et pænt ansigt så 

klipper I det ud, og hvis der er noget pænt tøj så klipper I det ud, 
eller 

 

Alisa  Okay   
Sidse  Hvad nu hvis der er nogen personer man er fan af må man så også 

godt? 
 

Moderator (nikker) det må I meget gerne.. alt hvad I synes er fedt og sejt og 
som I godt kan lide 

 

Sidse (lægger sit blad væk, kigger med hos Alisa)  
Maja (lægger sit blad væk)  
Lea Øh Sidse, Sidse?   
Sidse (kigger på Lea) Mmm…  
Lea Må jeg godt bede om den der slikskål?  
Sidse (rækker skålen med slikkepinde til Lea)  
Maja (tager et Bratz-blad)  
Tine (smider Børnemagasinet tilbage i bunken) øhmm.. (kigger med hos 

Line) nå, den der 
 

Line Den kan ikke være på dit papir, og så bliver den (utydeligt)  
Lea Se her hvad jeg har fundet  
Tine Den er sej ..(griner)  
Line (griner)  
Moderator (kigger på Maja) hvad siger du?  
Sidse (kigger på Alisa) må jeg få din den der  
Maja (utydeligt)  
Line Er det, er det den der (utydeligt)  
Tine Jeg vil (tager sin saks op og begynder at klippe i Lines blad)  
Maja (utydeligt)  
Moderator Har du det, okay  
Maja Ja   
Tine  Eller hende  
Line  Vent lidt  
Moderator (kigger på Maja) det er slet ikke moderne at lege med Barbie mere, 

er det det 
 

Maja  Næh (ryster på hovedet)  
Moderator Nej.. det er Bratz nu, når det er noget  
Sidse  Må jeg godt få en limstift (peger på en lim på bordet)  
Moderator Det kan du tro du må (rækker Sidse en limstift) værsgo (giver en 

limstift til Maja) der er også lige en til dig her 
 

Tine  Ja, jeg.. hvis man klipper lige igennem, hvad så hvis der var noget 
sejt på den anden side.. hey jeg har også fået øje på noget andet 
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sejt… kan man ikke bare tage at klippe armene af.. nej det kan man 
ikke (lægger sit udklip væk) 

Line Kan I ikke tage det et andet sted hen, jeg skal til at klippe  
Tine  Jo det kan jeg da  
Moderator Er der en der mangler en limstift?  
Alisa (rækker fingeren op)  
Moderator Ja (rækker limstiften til Alisa) værsgo  
Tine (utydeligt)  
Moderator Hvis I har nogen slikkepinde tomme pinde så må I godt smide dem 

op i det.. 
 

Tine  Prøv lige og vent prøv lige og vent  
Moderator ..krus her (stiller et krus foran Maja, Sidse og Alisa) …så skal I bare 

spise nogen flere slikkepinde hvis I kan 
 

Tine (utydeligt, begynder at klippe)  
Lea Jeg har også heroppe  
Moderator (kigger på Maja) hvad, hvad er det for noget  
Maja (utydeligt)  
Alisa  Åh nej, hvordan skal jeg klippe hende her ud?  
Moderator Okay   
Tine Prøv at se her  
Line (læner sig over mod Tine)  
Tine Det er Kawasaki dem der  
Moderator (kigger på Maja) Så det har du også der hjemme sådan en  
Maja Ja   
Tine  Jeg har fundet noget sejt  
Moderator (kigger på Maja) er det ligesom de der tamagotchier, kan du huske 

dem 
 

Maja  Nej   
Moderator Nej okay  
Maja (utydeligt)  
Moderator okay  
Line Hun, hun er svær at klippe ud (viser sit udklip til Moderator)  
Moderator Ja (smiler) ja, det er hun godt nok  
Lea  Må, må jeg se (læner sig ind mod Line)  
Tine  Hey, Sidse, prøv at se her (viser sit udklip til Sidse og griner)  
Sidse  Årh, hvor er det svært at klippe dem ud  
Moderator (kigger på Sidse) det gør ikke noget, bare noget af det er med, så er 

det fint 
 

Sidse (kigger på Alisa og siger noget utydeligt)  
Maja Okay, det kan jeg ikke lige (utydeligt)  
Line Hvor mange ting skal man finde  
Moderator (kigger på Maja) du må også godt, er det sådan en plakat eller 

sådan noget hvis du vil have den med hjem, så må du gerne det, vil 
du gerne have den med hjem 

 

Maja  Ja   
Moderator Så tager du bare den med hjem  
Tine Hvad for noget må hun tage med hjem  
Moderator Det var en plakat der var i et af bladene  
Tine (griner) der er mange  
Moderator Det må I også gerne hvis I finder en plakat I gerne vil have, så tager 

I bare den 
 

Line Hvorfor har vi så klippet dem ud  
Tine Ja, hvorfor har vi så klippet den plakat ud (griner)  
Line  Ej, nu tog jeg den her  
Tine  Vi havde lige klippet en plakat ud, som var helt vildt sej  
Moderator Men det vigtigste er at I finder det som er fedt og sejt nu og så 

limer på, så kan I lede efter plakaterne bagefter 
 

Alisa (kigger på Sidse og siger noget utydeligt)  
Sidse (kigger på Alisa og siger noget utydeligt)  
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Maja (utydeligt) jeg har derhjemme  
Moderator Nå, den der (kigger på Maja)  
Maja  Ja   
Moderator Ja, den er også flot  
Sidse (Utydeligt)  
Tine Sådan der  
Moderator (kigger på Tine og griner) så har du lige skoene med der  
Tine  Ja   
Moderator Ja   
Tine  Tager bare en sko her  
Sidse (kigger på Alisa og siger noget utydeligt og griner)  
Moderator Er du vild med sko? (kigger på Tine)  
Tine Mmm, øh det ved jeg ikke, jeg fandt bare lige dem her  
Moderator Mmm…  
Tine Kan jeg godt tage dine og klippe ud  
Alisa (kigger på Sidse) jeg skal have dem med (utydeligt)  
Moderator Om du må hvad? (kigger på Tine)  
Tine  Tage dine sko  
Moderator Mine sko, nej det kan du ikke, det ville jeg være ked af hvis du 

klippede i dem (griner) 
 

Tine  (Griner)  
Lea  Jeg tror heller ikke man skal klippe i dine sko, jeg tror de er klippet  
Moderator Nej, så ville de i hvert fald gå i stykker  
Line  Det er i hvert fald heller ikke noget (utydeligt)  
Sidse (bladre sammen med Alisa) jeg vil have den her plakat  
Maja (utydeligt)  
Tine Sådan der.. du kan tage den anden sko (skubber udklippet over til 

Line og griner) 
 

Line  Nej   
Alisa (utydeligt)  
Tine Så har jeg limet den  
Sidse Vil du have den her (kigger på Alisa)  
Alisa  Jamen jeg kigger ikke på det  
Moderator Der skal nok være tid bagefter til at I kan kigge i plakater  
Alisa  Godt   
Sidse  Okay   
Moderator Hvis I bare lige finder det der er fedt og sejt nu, og så limer det på 

så må I meget gerne kigge efter det andet bagefter 
 

Tine Sådan der (limer et udklip på sit papir)  
Alisa  (utydeligt)  
Sidse  (utydeligt)  
Maja  (utydeligt)  
Moderator (kigger på Maja) Gør den det, jamen det er også helt fint (utydeligt)  
Tine Årh (samler et Olivia-blad op og siger noget utydeligt)  
Line (kigger på Tine og Olivia-bladet) prøv at kigge bagved, årh  
Tine  Årh, der er også plakaten her omme..  
Moderator (kigger på Maja) Hvad er dit ynglings legetøj?  
Line (kigger på Tine) Må jeg ikke godt få den ene?  
Maja (utydeligt  
Tine Ej, det der tager jeg bagefter (utydeligt)  
Alisa (utydeligt)  
Sidse (utydeligt)  
Moderator (rejser sig og går ned til bladene) jeg skubber lige den her, så den 

her ikke bliver dækket til (skubber til et blad der ligger i nærheden 
af bordmikrofonen) 

 

Tine  Wow, den er megastor den her plakat  
Moderator Den er nok sådan dobbeltsidet  
Tine Ja   
Lea (smider blad væk)  
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Moderator (griner) Du kan ikke lide fodbold?  
Lea Nej   
Moderator Er der nogen af jer der dyrker noget sport Dyrker sport 
Sidse (rækker fingeren op)  
Alisa (rækker fingeren op)  
Sidse Jeg går til svømning Sidse går til svømning 
Moderator Svømning   
Line Hun går til håndbold (peger på Tine) Tine går til håndbold 
Sidse Og så går jeg til dans Sidse går også til dans 
Moderator Ja, svømning og dans ja.. hvad siger du (kigger på Alisa)  
Alisa Jeg går til håndbold Alisa går også til håndbold 
Moderator Håndbold.. hvor spiller I håndbold henne?  
Alisa (utydeligt)  
Moderator Okay.. (kigger på Maja) dyrker du noget sport.. eller går til noget?  
Maja  Mmm, jeg  
Line Jeg går til billedskole Line går i Billedskole 
Maja  Ja   
Moderator Ja   
Tine Ej, den her tager jeg altså lige af, for der er nogen ting her  
Maja Jeg går til nogen ting heroppe på skolen  
Moderator Okay   
Maja Vores musiklærer hun er syg  
Moderator Nå   
Line  Jeg går også til kor Line går også til kor 
Moderator Går du også til kor  
Line Mmm…   
Tine Det er ikke sport  
Lea Maja, i går var hun altså der  
Moderator (kigger på Tine) nej, men det er noget man går til.. hvad var det, 

gik du til håndbold og hvad mere 
 

Tine Et-hjuler  
Moderator Hvad er det  
Tine Hvor man kører på et-hjulet, altså Tine går til et-hjulet cykel 
Moderator Cykel?  
Tine Ja   
Moderator Okay, hold da op kan du godt finde ud af det  
Line  Det kan jeg også  
Lea  Det kan jeg også godt, jeg har en selv  
Moderator Er det rigtigt  
Tine Jeg har også en selv  
Moderator Kan I godt holde balancen?  
Line  Ja   
Tine  Mmm… De går bare ikke til det, men de øver ovre i dus’en  
Line  Ja, der har de (utydeligt)  
Moderator Okay, det tror jeg ikke jeg ville kunne gøre  
Tine  Jeg øver mig  
Moderator Jeg tror ikke jeg ville kunne holde balancen (griner)  
Tine  Sådan der  
Moderator (kigger på Maja) det kan godt være svært at styrer, ikke også  
Lea Line, Line (viser bagsiden af sit Witch-blad til Line)  
Line Må jeg godt få en af dem  
Lea Du må godt få dem, jeg vil ikke have dem  
Tine  Hvordan klipper I det her ud  
Moderator (kigger på Maja) Du skal også have plads på papiret, til at lime det 

ud 
 

Maja  Nå, ja  
Moderator Det kan godt være I skal til at tænke på, at få limet jeres udklip ned 

på papiret 
 

Lea (kigger på Line) Må jeg godt lige låne det blad, der var lige en jeg  
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ville have 
Line Ja, må jeg ikke godt få den der?  
Lea  Ja, ja  
Tine  Så klipper jeg bare lige ud sådan her  
Alisa (utydeligt)  
Sidse (utydeligt)  
Moderator (kigger på Maja og griner) det var noget af en klat lim det der.. der 

skal du nok være sikker på den bliver siddende (griner) 
 

Maja Det er faktisk rimelig sjovt det her Sjovt at deltage 
Moderator Mmm, det var godt  
Tine  Ja, det er rigtig sjovt  
Line  Ja   
Moderator Det er jeg glad for at høre  
Line  Vi vidste jo ikke hvad det var vi skulle  
Tine  Nej, vi vidste ikke hvad vi skulle, og så kom vi bare sådan til at 

tænke på det, og altså så var det det.. 
 

Moderator Meningen var faktisk også at det skulle være hyggeligt  
Maja  Ja   
Line  Det er det også  
Moderator Vi lige kunne sidde og snakke lidt og øh, så lave de ting her  
Tine  Går du i skole?  
Moderator Ja, jeg går på det der hedder Aalborg Universitet  
Tine  Nå   
Moderator Men jeg er snart færdig  
Tine  Hvad, er det her et projekt?  
Moderator Ja, det er nemlig så.. det er sådan det sidste store projekt vi skal 

lave 
 

Tine Nå   
Moderator Og så er vi færdige om et par måneder  
Tine (utydeligt)  
Moderator Det skal du bare gøre  
Line  (utydeligt)  
Tine  Men jeg vil ikke have ham  
Moderator Og når I er færdige med collagerne her, så vil jeg også lige bede jer 

om at skrive navn og jeres alder bagpå igen 
 

Line Den her den faldt af (griner, sidder med pinden fra hendes 
slikkepind i hånden) 

 

Tine  Skal I vise det?  
Moderator Øh, kun i vores projekt ikke til nogen andre  
Tine (utydeligt)  
Moderator Så bare rolig  
Tine Ja, det er bare, hvis, hvis den der grimme tegning jeg lavede, den 

skulle vises 
 

Moderator Nej, det skal du ikke være bange for, det er kun os der ser den.. og 
så vores, ham der skal vejlede os og bedømme os 

 

Tine  Pyh ha  
Moderator så det er faktisk kun os tre og så to mere der ser den  
Maja Øv, den kan ikke være der  
Tine Er det ikke dem? (peger ned mod kamerakvinderne)  
Moderator Jo, det er de andre der også skal se dem.. og tro mig der er ingen af 

os tre der kan tegne, så det er så flot det I har lavet, så det, et kan 
vi kun blive imponeret over 

 

Maja (utydeligt)  
Moderator (kigger på Maja) den tager du bare  
Tine Hvorfor er det så dig der skal spørge os?  
Moderator  Jamen de andre de har faktisk også siddet og spurgt de andre 

grupper, I er den tredje og sidste gruppe vi skal have herude i dag 
 

Tine Nå, så har I haft en hver, altså?  
Moderator Ja (nikker) vi har nemlig så.. men nu var det så min tur, og det er  



Transskription af 3. fokusgruppe på Løvvangsskolen vedrørende Patrick, præsenteret overfor 8-10-årige 
piger 

 17 

jeg glad for, for jeg synes I er nogen rigtig søde piger 
Tine  Tak   
Maja  Tak   
Tine  Har I også haft drenge?  
Moderator Ja, vi har øh  
Tine Hvem har I haft, så?  
Moderator Jamen øh, vi har haft nogen fra.. de må have gået i fjerde og femte 

klasse 
 

Tine Hvad hedder de?  
Moderator Åh, det er næsten svært, det kan jeg næsten ikke huske  
Sidse De har haft Kasper, Kasper har været her  
Maja  Har de så været her?  
Moderator Ja der har vist været en Kasper her  
Tine Okay.. huh ha  
Moderator Hvordan ser det ud, rundt omkring er I ved at være færdige?  
Maja  Ikke mig  
Moderator (kigger på Maja) kan du hurtigt blive det så? Du behøver ikke have 

mere på, det er fint nok 
 

Line (utydeligt)  
Moderator (kigger på Line) så bare, så bare lade være, så bare lim det andet 

på du har klippet ud 
 

Sidse Det synes jeg også er sejt  
Moderator Og så skriv øh skriv navn  
Line (utydeligt)  
Moderator (kigger på Line) er det den samme eller hvad siger du?  
Line Hende her det er hende der og hende der det er hende der  
Tine Hund og kat (snubler på vej tilbage til sin stol og griner)  
Moderator Hovsa, pas på  
Tine Nu gjorde jeg det igen.. jeg tager bare hende der, hvis det gode 

ikke er klippet ud 
 

Maja (utydeligt)  
Moderator Mmm… vi har ikke ret meget tid, så I skal til at være færdige nu, 

piger 
 

Maja  Ja   
Moderator Så husk at skrive navn og jeres alder bagpå, som ved tegningen  
Line (limer udklip på papir) den blev også lige lidt skæv  
Moderator Har I ikke også fri nu her?  
Alisa Hvad er klokken?  
Tine Der er nogen der har  
Moderator Den er vist ved at være halv tolv tror jeg   
Tine  Nej, så har vi ikke fri  
Line  Jeg har kor  
Moderator Okay   
Lea  Og så mig og Maja frokostpause  
Sidse  Vi har to timers idræt  
Moderator Og I har to timers idræt.. det bliver da også dejligt lige at få brændt 

noget energi af inden weekenden, hvad? 
 

Tine  Hvad, hvad siger du  
Line  Vi har idræt om morgenen  
Tine  Nå, jeg troede du sagde vi havde idræt i morgen, der er weekend  
Moderator Så, skal I til at være færdige (klapper)  
Tine  Ja, jeg skal lige  
Moderator Jeg skal have jer til at skrive bagpå, det er nu  
Lea  Jeg har kun lavet tre  
Moderator Det er fint, det er helt fint  
Lea  Hvad skal vi skrive med, tusch?  
Moderator Ja bare skriv med tusch  
Alisa (rækker sin collage til Moderator)  
Moderator (tager imod Alisas collage) Har du skrevet bagpå også?  
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Alisa Ja   
Moderator Det er fint, tusind tak skal du have… hvor er de fine  
Line  Jeg har bare lige klippet den ud sådan her så (viser sit udklip til 

Moderator)  
 

Moderator Det er fint  
Line (utydeligt)  
Lea (rækker sin collage til Moderator)  
Moderator (tager imod Leas collage) tak skal du have.. I to I kan begynde at 

kigge efter plakater hvis I vil have nogen med hjem også (nikker 
ned til Alisa og Lea) 

 

Sidse (rækker sin collage til Moderator)  
Lea  Jeg vil ikke have nogen  
Moderator  (tager imod Sidses collage) tak skal du have  
Tine Sådan (lægger sin collage foran Moderator)  
Moderator  Tak skal du have… (kigger på Maja) og du er også færdig, Maja? 

(tager Majas collage) 
 

Maja  Ja   
Moderator  Ja, tak.. det var I virkelig gode til.. I skal have tusind tak fordi I gad 

og være med til det her i dag.. det var rigtig dejligt 
 

Maja  Hvor lang tid har vi egentligt været her?  
Moderator  Cirka tre kvarter  
Maja  Okay   
Moderator (kigger på Maja og siger noget utydeligt)  
Line (rækker sin collage til Moderator)  
Moderator  (tager imod Lines collage) Tak skal du have  
Sidse Se, Tine (viser en plakat til Tine)  
Moderator Nej, hvor er de søde  
Tine  Den havde jeg også set  
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Bilag 19 
Ytrer Udsagn Kode 

Moderator En, to, tre (klapper) godt så kører vi. Yes, det jeg vil give jer først er 
den her annonce, som jeg gerne vil have jer til at kigge på (deler 
Patrick annoncen ud til pigerne) sådan så får I en der. Og det først 
jeg gerne vil spørge jer om er om I har set den annonce før? 

 

Alle  Nej Ingen kendskab til 
annoncen 

Moderator Nej, det har I ikke? Nej? Hvad ser I på annoncen? Og I skal bare 
snakke løs I behøver ikke at række hånden op eller noget 

 

Pia (smiler og kigger rundt)  
Lise Tøj Lise afkoder billeder 
Moderator Tøj, ja  
Nora Børn, ja  
Rikke Et tilbud Rikke afkoder pris 
Moderator Et tilbud? Ja? Er der flere ting I ser?  
Pia En hat  
Moderator Ja. Så tøj, børn og tilbud?  
Lise Ja  
Moderator Hat, ja, flere ting I lige…? Kan komme i tanke om?  
Lise Der er også den der i midten (peger på annoncen)  
Moderator Ja, ja… nu når I kigger på annoncen, så kan I se at der er det her 

billede og så er der noget tekst hernede… 
 

Rikke Ja  
Moderator Er der nogle svære ord, der i annoncen , som I falder over?  
Lise Ja, det der poly… Polyester, som der står i 

annoncen er et svært ord 
Moderator Ja, det vil sige nummer to ord, der står under teksten der… er der 

andre ting deri, der er svære? 
 

Pia (ryster på hovedet)  
Lise Næh  
Moderator Men ellers så synes I godt at I kan læse den?  
Lise Ja  
Pia og Nora (nikker)  
Moderator Øh, hvad føler I når I ser annoncen?  
Pia (kigger på Nora og smiler) at min mor hun vil købe det Pia mener, at hendes mor 

vil købe tøjet 
Moderator At din mor hun vil købe det, ja… bliver I glade eller bliver I kede af 

det eller hvad er den første fornemmelse I får når I ser det her, den 
her annonce? Der er måske slet ikke noget sådan? 

 

Lise Nej Pigerne afkoder ingen 
emotion 

Pia (ryster på hovedet)  
Moderator Heller ikke dig? (taler til Rikke)  
Rikke Jeg tænker på, at det var noget man skulle begynde at regne på Rikke afkoder 

annonceteksten, og vil 
gerne undersøge tilbudet 
nærmere 

Moderator At det er noget man skulle begynde at regne på, hvad er det der får 
dig til at sige det? 

 

Rikke  Jamen, det er det der tilbud  
Moderator Det er tilbudet, ja. Er der andre ting du komme til at tænke på, altså 

hvis man får lyst til at regne på det, på tilbudet? 
 

Rikke Nej  
Moderator Nej? Kender I til det her, som annoncen prøver at sælge? Hvad er 

det annoncen prøver på at sælge? 
 

Lise Sportstøj Lise afkoder annoncens 
budskab 
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Moderator Sportstøj? Ja? Kender I det mærke?  
Alle  Ja Pigerne kender mærket 

Patrick 
Moderator Hvor kender I det mærke fra?  
Lise Fra sportsbutikker Lise kender mærket 

Patrick fra sportsbutikker 
Moderator Fra sportsbutikker? Ja andre steder?  
Nora Tøjbutikker Nora kender mærket 

Patrick fra tøjbutikker 
Moderator Er der nogen af jer der har noget fra det mærke?  
Lise Ja Lise og Pia har tøj i 

Patrickmærket 
Pia Ja  
Moderator Hvad synes I om det mærke?  
Lise Det er godt Patrickmærket er godt 
Moderator Det er godt, ja? Hvad er det der gør det godt?  
Lise Altså jeg har nogle bukser der er Patrick, og dem synes jeg er gode 

at gå i 
Patrick bukser er gode at 
gå i 

Moderator Ja, ok. Får I så lyst til at købe det her tøj? Nu sagde du (taler til Pia) 
at din mor ville købe det? Får I lyst til at købe tøjet, når I kigger på 
den her? 

 

Rikke Jeg gør ikke Rikke får ikke lyst til at 
købe tøjet ud fra 
annoncen 

Moderator Synes I at det er smart…eller… hvad siger du?  
Rikke  Jeg gør ikke Rikke synes ikke at tøjet 

er smart 
Moderator Du gør ikke?  
Rikke (ryster på hovedet)  
Moderator Hvordan kan det være?  
Rikke  Det er bare fordi at det har jeg ikke lige lyst til…  
Moderator Nej?   
Rikke  …det er ikke lige mig  
Moderator Det er ikke lige dig, nej? Hvad med jer andre?  
Lise Altså jeg synes det er svært, for hvis jeg køber det får jeg det heller 

aldrig brugt 
Hvis Lise og Pia køber 
Patrick får de det aldrig 
brugt, lyder mærkeligt 
hvis de synes at Patrick 
er godt 

Moderator Nej, ok… hvad med dig? (taler til Pia)  
Pia Jeg får det heller aldrig brugt  
Nora Og det gør jeg heller ikke… Følger Lise og Pias 

udsagn 
Moderator Og det gør du heller ikke, nej? Kunne I finde på at snakke med jeres 

venner om den her annonce? 
 

Pia (kigger på Nora, gør øjnene store)  
Nora Ja, jeg kunne godt Nora og Pia kunne godt 

finde på at snakke med 
venner om annoncen 

Moderator  Hvad ville I så snakke om?  
Pia At den var lidt fed Pia synes, at annoncen er 

lidt fed 
Lise  Og den er smart   
Moderator Fed og smart. Så kunne I godt finde på at snakke med jeres venner 

om den? 
 

Nora Ja  
Moderator Andre ting sådan I lige komme i tanke om?  
Alle  (sidder helt stille og siger ingenting)  
Moderator Hov, vil I have en sodavand?  
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Alle  Ja, tak  
Moderator (rejser sig op for at give pigerne sodavand) jeg sidder bare her og 

snakker. Hvad kunne I tænke jer? Er der nogen, der vil have en blå? 
 

Pia Det vil jeg godt  
Moderator Er der andet I lige kommer i tanke om? Er der nogen, der vil have en 

ananas? 
 

Nora (rækker fingeren i vejret) det vil jeg gerne  
Rikke Jeg vil gerne have en appelsin  
Moderator Du vil gerne have en appelsin  
Lise Jeg vil også gerne have en appelsin  
Moderator (ser hvilke sodavand der er på bordet) ananas, abrikos, har vi en 

appelsin derovre? 
 

Lise Eller så tager jeg bare en citron  
Moderator Prøv lige at se om der er en appelsin (taler til kamerakvinde) er der 

det? 
 

Kamerakvinde Her  
Moderator Tak. I må meget gerne også tage en slikkepind (giver skålen med 

slikkepinde til pigerne) (åbner sodavand til Lise) her, nej, nu går det 
da helt galt (sodavand bruser over) 

 

Rikke og Lise (griner)  
Moderator Har vi noget papir? Ja, godt… nå, men sådan i det hele taget hvad 

tror I at annoncen her den forsøger at fortælle jer? Hvor tror I sådan 
en annonce den vil optræde henne? Er det nogen I sådan kan nikke 
genkendende til eller? Nu sagde I, at I ikke har set den før, hvor 
kunne I forestille jer at man kunne se sådan en annonce her henne? 

 

Pia I Føtex Pia afkoder per vane og 
symbolik og 
(genkendelighed i forhold 
til hvor annoncen 
stammer fra) 

Moderator I Føtex, ja  
Lise Eller Bilka (trækker på skuldrene) Annoncen kunne også 

optræde i Bilka 
Moderator Føtex eller Bilka, ja  
Nora Eller i en sportsforretning  
Moderator Ja  
Pia (kigger på Nora, smiler)  
Kamerakvinde (kommer med servietter og tørrer op fra sodavand)  
Moderator Ja, og det er så med henblik på, at den fortæller jer hvad? Moderator hjælper 

pigerne i gang med 
snakken 

Lise At vi skal købe det og…  Lise afkoder annoncens 
budskab 

Moderator Ja, yes… der er ikke sådan andre ting her til sidst inden vi skal lave 
noget andet I kommer i tanke om? (kigger på Rikke) 

 

Rikke Nej  
Lise Nej (ryster på hovedet)  
Pia nej  
Nora (ryster på hovedet)  
Moderator Nej? Så tror jeg at jeg har det hele til de første spørgsmål… det 

næste jeg gerne vil bede jer om, jeg kan lige samle dem her ind 
(annoncerne) for nu er I færdige med at kigge på den, det er om I 
ikke gider at tegne en tegning over det som I laver i jeres fritid? 

 

  TEGNING 

Lise (giver det sidste eksemplar af Patrick annoncen til Moderator)  
Moderator Tak (giver alle pigerne et stykke papir til at tegne på)… sådan der, så 

har jeg nogle tuscher her (lægger tuscher ud til pigerne) sådan der. 
Alle de ting I foretager jer, når I ikke er i skole. Hvad laver I så? I må 
meget gerne tegne 

 

Lise Skal vi skrive det vi tegner?  
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Moderator Gerne, gerne tegne det  
Lise Ok  
Rikke Det behøver ikke at være så flot? Usikkerhed ved at tegne 
Moderator Det behøver ikke at være så flot I kan sikkert tegne bedre end jeg 

kan (griner) 
Moderator forsøger at 
give pigerne selvtillid 

Alle  (begynder at tegne)  
Rikke (griner)  
Lise (griner)  
Pia (utydeligt) (griner)  
Moderator Er det noget I gør meget, tegner I meget?  
Alle  Nej  
Lise Jeg er ikke så god til det Lise er ikke god til at 

tegne 
Moderator Hvad laver I så i jeres fritid?  
Lise Øh, jeg spiller computer, det er fedt, håndbold Lise spiller pc og dyrker 

håndbold 
Moderator Ja… hvad spiller I på computeren?  
Pia Sims1 Pia og Lise spiller Sims 
Lise Ja, og (utydeligt)  
Pia Nej! (griner)  
Moderator Og håndbold går I også til? Går til håndbold 
Lise Mmm…  
Nora Mmm…  
Rikke Jeg gør ikke Rikke går ikke til 

håndbold 
Moderator Nej?  
Lise Det gør jeg også  
Pia (utydeligt) Det går jeg ikke til nu, men ja  
Rikke (utydeligt)  
Moderator Det ser fint ud  
Rikke (utydeligt)  
Moderator Har du heste? (kigger på Rikkes tegning)  
Rikke Ja, jeg har to Rikke har, som den 

eneste, heste, hun har to 
heste 

Moderator Dem rider du meget på så?  
Rikke Ja   
Moderator Har du haft dem siden du var helt lille eller hvad?  
Rikke Nej…jeg fik dem for to år siden, da…   
Moderator Det lyder da spændende  
Rikke Ja  
Alle  (tegner)  
Pia og Nora (utydeligt)  
Lise (kigger ud i luften og på Moderator) Tænker måske over hvad 

hun skal tegne 
Moderator Har I altid spillet meget computer og Playstation spil?  
Lise Ja  
Moderator  Hvad er det der er så godt ved computere og Playstation spil?  
Lise Det er, at man kan lave mange ting i det Der er mange muligheder 

ved pc og Playstation 
Moderator Ja? Og flot grafik og sådan noget  
Lise  (kigger på Moderator og nikker) Der er stille pigerne 

imellem 
Pia (kigger efter hvad Lise tegner på sin tegning)  
Moderator Hvis I er færdige må I gerne skrive jeres navn og jeres alder bag på 

(tager en tår sodavand) 
 

                                                 
1
 The Sims er et Playstation spil, hvor det blandt andet handler om at skaffe forskellige forbrugsgoder til det virtuelle hjem, som spillet 
foregår i.  
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Lise Bagpå?  
Moderator Ja… er du færdig, ja? Tak (får tegning fra Rikke)… tak skal du have 

(får tegning fra Lise) 
 

Pia og Nora (tegner videre)  
Pia (giver tegning til Moderator)  
Moderator Tak for det  
Nora (giver tegning til Moderator)  
Moderator Tak. Super det ser godt ud  
  FORBRUG 

Moderator Yes, men så skal vi lige snakke lidt om noget forbrug, Ved I hvad 
forbrug det er? Siger det jer noget forbrug? 

 

Pia Tøj? Pia sætter tøj lig med 
forbrug 

Moderator Tøj, ja? Flere ting?  
Pia Og mad Pia sætter mad lig med 

forbrug 
Moderator Tøj og mad, ja, det er rigtigt, øh, apropos sådan forbrug hvem 

bestemmer så det tøj I går i? 
 

Pia Min mor Pia og Rikkes mor 
bestemmer tøj 

Rikke  Min mor  
Moderator Mor?  
Lise Mig selv og min mor Lise er medbestemmende 

ift. tøj 
Moderator  Hvad med dig? (peger på Nora)  
Nora Det gør jeg også selv og så min mor Nora bestemmer selv 

sammen med mor 
Moderator Ja, ja, ja, er det tager I ud og handler sammen eller?  
Lise Altså…  
Moderator Eller betaler I selv eller hvordan hænger det sammen?  
Lise …nogle gange får jeg penge af min mor og far eller også betaler jeg 

det selv  
Forældre og Lise betaler 
tøj 

Moderator Du betaler det selv, ja… får I lommepenge alle sammen? 3 ud af 4 får lommepenge 
Pia Ja  
Lise Ja  
Nora Ja  
Rikke Jeg gør ikke  
Moderator Du gør ikke, nej… går I op i hvad det er for noget tøj I har på og 

hvordan I sådan i det hele taget ser ud? Er det noget I går op i? 
Lise, Pia og Nora får 
lommepenge, Rikke gør 
ikke – en ud af fire 

Lise Meget! (smiler) Lise går meget op i, 
hvordan hun ser ud 

Moderator Meget?  
Rikke Meget  
Nora Meget (nikker)  
Moderator Hvordan kan det være?  
Lise Altså..  
Rikke (griner og smiler)  
Moderator Er det vigtigt at se godt ud?  
Lise Ja Lise og Rikke synes, at 

det er vigtigt at se godt 
ud 

Rikke  Ja   
Moderator Hvordan kan det være?  
Lise  Altså man vil altid gerne se pæn ud Lise vil altid gerne se 

godt ud 
Moderator Ja?...hvordan kunne man eksempelvis se pæn ud?  
Lise Altså det er noget pænt tøj og noget pænt hår, altså Se godt ud = pænt tøj og 

pænt hår 
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Moderator Mmm… hvad kunne det for eksempelvis være noget tøj?... stramme 
bukser og… 

 

Pia Ja, og mærketøj Pia mener at man for at 
se godt ud skal have 
stramme bukser og 
mærketøj på 

Moderator Og mærketøj, ja?  
Lise Ja, D & G og sådan noget D & G er mærketøj 
Moderator Ja… hvad er det der er så godt ved mærketøj?  
Lise Det er sejt Lise synes, at mærketøj 

er sejt 
Moderator Det er sejt, hvad er det der er sejt ved modetøj?  
Lise Altså, der sådan nogle fede mærker derpå Lise sætter modetøj lig 

med mærketøj 
Moderator Er det vigtigt at man skal vise dem frem til andre? At man har 

mærketøj eller? 
 

Lise Ja Lise synes, det er vigtigt 
at kunne fremvise 
mærketøj 

Moderator Opnår man noget bestemt ved at man kan vise de her mærker til 
sine venner eller sin klasse? Jeg har et D & G bælte for eksempel? 

 

Lise Nogle gange når jeg har sådan noget mærketøj på, så nogle af mine 
venner de spørger godt nok hvor jeg har fået det fra, og så siger jeg 
så hvor jeg har fået det fra 

Lise synes, at der er 
prestige i mærketøj 

Moderator Ja… hvad siger dine venner så til det?  
Lise At det nogle gange er sejt og sådan også hvor meget det har kostet Sejt at have mærketøj, 

fordi venner spørger om 
mærketøjet og hvor 
meget det har kostet 

Moderator Ja… hvad så sådan noget at være populær er det vigtigt at være 
det? Er man populær hvis man for eksempelvis går i mærketøj? 

 

Lise Ja, det er man nok (smiler) Lise synes, at man er 
populær hvis man har 
mærketøj 

Pia Jeg synes ikke at det er vigtigt at være populær  
Lise Det synes jeg heller ikke, en alt (utydeligt) Lise og Pia synes ikke, at 

det er vigtigt at være 
populær 

Moderator Ja… hvad så sådan noget med at efterligne hinanden? Hvis nu man 
har det samme tøj, og ting man foretager sig i det hele taget? Er det 
ok eller er det træls hvis man bliver efterlignet? Eller hvordan? 

 

Lise Altså, der er selvfølgelig træls hvis ens veninder køber det samme tøj 
altså hver gang, men Lina køber nogle gange det samme tøj som 
jeg, men det er ok, for hun gør det ikke hver gang 

Lise synes, at det er ok at 
tøj-efterligne bare det 
ikke er hver gang 

Moderator Nej, ok… hvad var det du sagde? (spørger Nora)  
Nora Nogle gange synes jeg at det er ok, andre gange ikke  
Moderator Det kommer an på situationen?  

Nora Ja  
Moderator Er der for eksempel nogle i jeres klasse der efterligner, der gør det 

hele tiden eller sker det sådan mere tilfældigt? 
 

Lise Det er nok tilfældigt, synes jeg Det er tilfældigt, når to 
har det samme tøj på 

Pia Tilfældigt   
Lise, Pia og Nora (griner)  
Nora  Er du nok også sikker på det? (taler til Lise og griner)  
Lise (griner og kigger på moderator)  
Moderator Hvad så hvis der er nogle, der skiller sig ud fra mængden der er helt 

anderledes? Vi har den her klasse lad os sige på tyve eller en og tyve 
elever, og så er der nogen der går i en helt anden slags tøj, skiller sig 
ud? 
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Lise Det er ok Lise synes, at det er ok at 
skille sig ud  

Moderator Jeg ville nemlig spørge om det var sejt eller det er utjekket?  
Rikke (utydeligt)  
Moderator Nej? Det er ikke sådan noget I ville gå og pege fingre ad (peger med 

sin finger) 
 

Lise Nej, hvordan de ser ud (utydeligt)  
Moderator Nej  
Pia (kigger ned i bordet)  
Nora (kigger ned i bordet)  
Moderator Er der mange fra jeres klasse, der skille sig ud eller ligner I sådan 

mere eller mindre hinanden eller hvordan? 
 

Lise Altså nogle ligner nok hinanden, andre gør ikke, synes jeg  
Nora Nej  
Pia Der var en dreng der hed Troels, han skilte sig virkelig ud, synes jeg   
Moderator Hvordan skilte han sig ud? (taler til Pia)  
Lise Altså…  
Nora Han gik i noget tøj, som var alt for stort til ham  
Moderator Ok  
Lise Og det var, han havde næsten det samme på hver dag  
Moderator Ok, ja, så sådan en tager man lidt afstand fra hvis…  
Nora Ja  
Moderator …det er for stort tøj og det samme og sådan noget  
Lise  Ja  Lise synes, at dem der 

går i for stort tøj skiller 
sig ud 

Moderator Ja, ok, Er der nogen fra jeres klasse eller kendte mennesker eller 
sportsstjerner I synes der er seje? Har I nogle idoler? 

 

Pia (kigger på Nora)  
Nora (kigger på Pia)  
Moderator Det kunne også være nogle på skolen eller… i det hele taget er der 

nogen I ser helt vildt op til? 
 

Lise Det er vist kun rigtigt sådan sangere og sådan  
Moderator Ja, hvad er det for nogle sangere eller skuespillere?  
Lise Altså jeg kan ikke lige huske om han er sanger eller skuespiller eller 

sanger, jeg tror at det er skuespiller, men det er i hvert fald Orlando 
Bloom 

Lise ser op til Orlando 
Bloom, selvom hun ikke 
er sikker på, om han er 
sanger eller skuespiller 

Moderator Ja  
Rikke Ham kan jeg også godt lide  
Moderator Ja. Er der andre?  
Nora Johnny Depp Nora synes, at Johnny 

Depp er sej 
Pia Jeg synes, at Mick Øgendahl er sej Pia synes, at Mick 

Øgendahl er sej 
Moderator Ja, Orlando Bloom og Johnny Depp Orlando Bloom og Johnny 

Depp 
Lise Og hvad hedder han, Robbie Williams Robbie Williams = idol 
Moderator Følger I så sådan nogle stjerner i fjernsynet eller læse I blade?  
Lise Altså nogle gange, men ikke sådan helt  
Moderator Er der nogle specielle Tv programmer I ser?  
Lise Ja, der er nogle gange at…  
Nora  The Voice (griner og kigger på Lise) Nora set The Voice TV 
Lise (kigger på Nora og smiler)  
Moderator Du sad og nikkede lige før er der nogle bestemte Tv-programmer du 

ser? (taler til Pia) 
 

Pia  Altså på Zulu, der komme Mick Øgendahl på og han er så sej (smiler) Mick Øgendahl er sej 
Moderator Ja, Hvorfor tror I at der er nogen man synes er seje eller ser op til? 

Hvad er det der er så specielt ved de her mennesker? 
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Lise Altså… Lise bruger altid ”altså” 
når hun taler 

Rikke Sjove  
Lise …og Orlando Bloom, jeg synes at han er pæn Lise synes, at Orlando 

Bloom er pæn, og har en 
sej tøjstil, og dermed er 
Orlando Bloom sej 

Moderator Ja  
Lise …han har en sej tøjstil  
Moderator Ja, andre ting, der gør sig gældende?  
Rikke, Pia og Nora (sidder og kigger)  
Lise  Og Robbie Williams han synger godt Lise synes, at Robbie 

Williams synger godt, og 
dermed er han sej 

Moderator Han synger godt, ja, ja? Man kan også finde på at netop lytte til hans 
sange og man ser på ham og så videre… 

 

Lise Ja  
Pia Åh, du bæller meget (viser en bevægelse med sin hånd, mens hun 

taler til Nora) 
 

Moderator Ja, hvad forbinder I med mode? Forstår I hvad mode betyder? Mode 
Rikke Ja  
Lise Ja  
Moderator Hvad mener I, at mode det betyder?  
Lise Det er sådan noget sejt noget… Lise synes, at mode er 

sejt 
Rikke Tøj og sådan noget og hvor mange de går i det Rikke synes tøj er lig med 

mode 
Moderator Ja  
Nora  Sådan noget tøjstil  
Lise Ligesom nogle har et bælte til at sidde her… Lise ved, at moden er at 

have bælte højt oppe i 
taljen, under brysterne 

Moderator Ja  
Lise Det, det er mode også  
Moderator Kan mode være andre ting?  
Rikke, Lise og 
Nora  

(kigger ud i luften)  

Pia Høje piger? Pia synes, at mode er 
høje piger 

Moderator Høje piger, ja? Hvad får dig til at sige det?  
Pia Der der med mode, der er sådan noget på 3? Der er mode, der er 

sådan nogle høje piger med 
Top model på 3+ 

Moderator Ja …andre ting sådan der forbindes med mode?  
Nora Sko Nora synes, at sko er lig 

med mode 
Moderator Sko? Ja, er det også noget som I synes er interessant?  
Lise Ja, det skal være nogle seje sko man går i det skal ikke bare…   
Rikke For eksempel Kawasaki Lise synes, at Kawasaki 

sko og Wales sko er seje 
Lise Ja, det er en sej sko? Ja, det og Wales  
Moderator Eller hvad sagde du?  
Lise Og Wales  
Moderator Ja. Andre sko?  
Lise (utydeligt) piger hvis det er sådan mode  
Moderator Ja  
Pia (kigger over mod væggen)  
Moderator Hvad så ejer I alle sammen sådan nogle Kawasaki sko?  
Lise Ja 3 ud af 4 har Kawasaki 

sko 
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Rikke Ja  
Nora Ja (smiler)  
Pia Nej  
Moderator Det er blandet, ja  
Lise Jeg har både Wales og Kawasaki  
Moderator Hvad er det ellers godt for eksempel ved Kawasaki sko?  
Rikke  De er gode at gå i Kawasaki sko er gode at 

gå i, og flotte 
Moderator Men de er så samtidig flotte også?   
Rikke Ja  
Lise Men de har samtidig sådan en tyk bund så de kan også være trælse 

at gå i 
Men kan også være 
trælse 

Moderator Ja  
Pia (utydeligt)  
Moderator Er der andre ting I sådan forbinder med mode? Hvor I tænker, nej, 

det skal jeg bare have for det er sejt eller hvordan? 
 

Lise For eksempel… (tænker)  
Moderator Bruger I meget tid for eksempel på at finde ud af hvad der er mode 

lige nu? 
 

Nora (nikker)   
Lise  Ja nogle gange  
Moderator Du nikkede også (taler til Nora) hvor finder du så ud af hvad det er 

mode nu? 
 

Nora (utydeligt)  
Moderator Ja, er det noget man snakker med vennerne om?  
Lise Nogle gange Lise, Nora og Rikke finder 

ud af hvad der er mode 
ved at snakke om det, 
followertræk 

Nora Ja  
Rikke Ja  
Moderator Hvad der sådan er in?  
Lise Altså jeg kigger i fjernsynet, og så kigger jeg sådan på de andre og 

ser hvad de sådan synes er fedt 
Kigger i fjernsyn + på de 
andre for at se hvad der 
er fedt 

Moderator Ja, ok  
Pia (kigger på væggen bag hende) Er ikke ret meget med i 

fokusgruppen 
Moderator Godt, så tror jeg også at jeg er igennem de spørgsmål (kigger i nogle 

papirer) så skal jeg bare lige bede jer om en sidste ting og det er at… 
 

  COLLAGE 

Moderator (rejser sig op) nu skal I være lidt kreative igen her, jeg vil gerne 
bede jer om at lave en collage og den collage her den består i at, I 
får også noget papir og så finder jeg en masse blade til jer 
(moderator går væk fra bordet) 

 

Lise, Pia og Nora (drikker sodavand og spiser slikkepinde)  
Moderator Og så skal I klippe ud hvad I synes er fedt eller sejt og så klistre det 

på det her stykke papir… så lægger jeg lige bladene her 
 

Pia (utydeligt) (griner og kigger på Lise)  
Moderator Og der er også lim og sakse, der er Wendy, Jessy, Basserne, Anders 

And og et basserne mere, Witch, Bratz, Sirene, Pc Planet, 
Børnemagasinet, Spiderman, Wendy igen, Pc Planet, Streetboys, 
Goal, BR, Olivia. Så det er bare med at tage for jer her og så få 
klippet noget ud I synes der er sejt eller fedt og så lime det på 

Moderator siger, hvilke 
blade, der er at bruge til 
pigernes collager 

Nora Lise, hun tager Olivia  
Moderator (griner)  
Lise (tager Olivia) Lise kan lide Olivia 
Alle  (tager blade)  
Lise Skal det være (utydeligt)  
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Moderator Ja, noget I, det I synes er sejt eller fedt og smart  
Alle  (kigger i blade, tager nogle, bytter andre ud)  
Moderator Læser I sådan nogle blade der?  
Lise Øh, nogle gange  
Moderator Ja. Køber I dem så selv eller er det jeres forældre der køber dem?  
Lise Altså jeg læser dem min mor hun har købt Lise læsers mors blade 
Nora (utydeligt)  
Moderator Ja  
Lise Eller også.. jeg køber Olivia selv  
Moderator Du køber Olivia selv, ja? Lise køber som den 

eneste Olivia  
Lise Fordi der står også en masse om pinlige historier, nogle gange… Det er godt med pinlige 

historier 
Moderator Ja  
Lise … og det synes jeg er rigtigt sjovt at læse  
Moderator Ja  
Pia (utydeligt) (griner og kigger på Lise)  
Alle (pigerne leder, læser og klipper i blade)  
Moderator (rejser sig op og sætter limstifter hen til pigerne) her er lige 

limstifter. hvad med sådan noget som tegneserier eller er det mest 
de her blade, hvor der er billeder af de kendte og… 

Prøver at få pigerne til at 
snakke mere 

Lise Altså det er mest de der blade, der billeder i, dem kan jeg bedst lide  
Moderator Ja… vil det sige, at I godt kan finde på at læse et Anders And blad 

eller? 
 

Lise Ja…  
Moderator Ja  
Lise …inden jeg skal i seng så gør jeg det   
Moderator Ja   
Lise …men det er så for at blive bedre til at læse Lise læser Anders And for 

at blive bedre til at læse 
Moderator Ja, det er også en god idé  
Lise Jeg synes også, at det er sjovt at læse Anders And blade Det er sjovt at læse 

Anders And blade 
Moderator Mmm, ja  
Lise og pia (klipper ud fra blade)  
Rikke (læser i et blad)  
Nora (læser i et blad  
Moderator Hvad med sådan noget som tøj, er det nogensinde noget I kan finde 

på at købe på nettet? 
 

Lise Nej… Lise køber ikke tøj på 
nettet 

Nora (nikker) Nora køber tøj på nettet 
Moderator Det kunne I godt? Hvor skal man så købe det henne på nettet?  
Lise H & M eller sådan noget…. Nora kan finde på at købe 

tøj på nettet hos H & M 
Moderator Ja  
Lise …men jeg køber aldrig tøj over nettet jeg vil gerne prøve det og se 

det først… 
Lise italesætter ulempen 
ved at købe tøj over 
nettet 

Moderator Ja  
Lise  …og se hvordan man ser ud i det  
Moderator Ja  
Lise …fordi jeg gider ikke at købe det hvis jeg ser dum ud i det  
Moderator Hvilke butikker handler I i så?  
Lise Jeg handler i H & M og Føtex… Handler i H & M + Føtex 
Nora Og Bilka Bilka 
Lise  … og den butik der hedder Seeds Lise handler I Seeds 
Moderator Ja   
Lise Og så Sportsmaster Lise handler i 
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Sportsmaster 
Moderator Sportsmaster… er det noget I selv har fundet ud af at de har noget 

pænt tøj i de her butikker eller er det noget jeres mor har taget jer 
med ind til eller hvordan? 

 

Lise Altså nogle gange tager min mor tøj med hjem til mig, men jeg vil 
helst ind og prøve det… 

Lise vil helst shoppe med 
mor 

Moderator Ja, for at se hvordan du ser ud, ja  
Lise (vender sig mod Rikke) jeg skulle bare lige se (griner)… sejt  
Rikke Fed plakat  
Pia (utydeligt)  
Lise Ja, der er seje de plakater heri (utydeligt) et kan man se på hendes 

hoved 
 

Rikke (bladrer i bladet)  
Lise (bladrer i bladet) lægger Olivia tilbage i stakken med de andre blade 

leder efter et nyt, tager sin hårbøjle af) 
 

Alle  (sidder stille og klippe og bladrer i bladene)  
Moderator Har I nogensinde medvirket i sådan noget her før?  
Nora Nej Pigerne har aldrig 

deltaget i undersøgelser 
før 

Pia Nej  
Lise Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Men det er stille og roligt kan I se, der er ikke noget farligt ved det  
Lise Nej (griner)  
Moderator  I giver i hvert fald os en masse gode ting, som vi kan analysere på 

når vi kommer hjem 
 

Lise (taler til Pia)  (utydeligt) (kigger efter andre blade i stakken)  
Moderator (rejser sig op og lægger bladene ved siden af hinanden) nu skal jeg 

lige så I bedre kan se dem… I må meget gerne låne af hinanden så I 
kan få noget af det på som I synes er fedt… her var noget Anders 
And 

 

Rikke (tager et nyt blad, der falder et på gulvet)  
Moderator (rejser sig for at samle bladet fra gulvet op)  
Alle  (bladrer i bladene, læser, klipper ud og limer på) Pigerne virker meget 

koncentrerede 
Pia (rejser sig fra stolen og tager Olivia)  
Moderator Hvad så, er der nogen af jer der har fundet nogle ting, som I allerede 

har eller? 
 

Lise Nej…  
Moderator Eller nogle ting som I bare synes er fede? Ingen respons, meget 

stille piger 
Pia Nej, hvor er de søde de hundehvalpe! (kigger på Lise)  
Lise Ja, de er søde de plakater der er der  Lise og Pia synes, at 

hundeplakater i Olivia 
bladet er søde 

Moderator Der er en fire, fem minutter tilbage, når I så bliver færdig med 
collagerne så må I meget gerne skrive jeres bagpå og så jeres alder 

 

Pia (viser noget i et blad til Lise)  
Lise (kigger i det blad, som Pia viser hende)  
Lise og Pia (griner)  
Pia (kigger på Moderator)  
Moderator (smiler)  
Lise Det er fedt, hvad?  
Pia Ja  
Moderator  Hvad med sådan noget som Forårsbogen Fætter BR (tager et 

eksemplar af Forårsbogen og viser pigerne), er Fætter BR noget? 
Fætter BR er ikke fedt 

Lise Nej  
Nora (ryster på hovedet)  
Moderator Det er ikke noget for jer? Hvordan kan det være?  
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Lise  Altså jeg synes, altså…  
Rikke Jeg leger ikke så meget med legetøj  
Moderator Du leger ikke så meget med legetøj mere? Nej?  
Lise Jeg snakker mere, når jeg er sammen med nogle eller spiller 

computer eller kort eller sådan noget 
Leger ikke med legetøj 

Moderator Ja… hvad så hvis I kom ind i for eksempel Aalborg Gågade, og så I 
går forbi BR kunne I så finde på stadigvæk at gå derind? 

 

Lise Ja Lige nu er det faktisk kun 
Lise er aktiv i 
fokusgruppen, de andre 
koncentrerer sig om 
collagen 

Moderator Det kan I godt finde på  
Lise Må jeg låne det der? (taler til Nora)  
Nora (giver bladet til Lise)  
Lise Uh, (mens Lise klipper i et blad, river hun siden itu) (griner)  
Moderator (griner) (hoster)  
Alle  (klipper og klistrer)  
Moderator Så varer det ikke længe før I skal være færdige, nu skal I også snart 

hjem kan jeg se på klokken (kigger på uret inde i lokalet)… har I alle 
sammen en limstift? 

 

Lise Ja  
Moderator Ok   
Pia Skal du have den her?  
Nora (ryster på hovedet)  
Alle  (klipper og klistrer) Pigerne er meget stille 
Moderator Og så bare navn på og så alder (hoster)  
Støj Klokken ringer ud Pigerne skal hjem ifølge 

aftale med skolen 
Moderator Du er færdig? Tak skal du have (tager imod Noras collage)… jamen, 

ved I hvad, det var sådan set det jeg skulle have hjælp til så I skal 
have mange tak for det. I må gerne tage en slikkepind med på vejen 
eller to 

 

Lise Jeg klipper lige hurtigt den her ud  
Moderator Ja, du klippe bare ud, det er bare fint  
Lise (utydeligt)  
Rikke, Lise, Pia (er i gang med at klistre på collagen)  
Pia (giver sin collage til Moderator)  
Moderator Tak skal du have  
Pia (hælder resten af sin sodavand i glad, og drikker)  
Nora (drikker sin sodavand)  
Pia og Nora (sidder og smiler til hinanden)  
Lise (utydeligt)  
Pia Har du ikke også sådan en?  
Lise Nej, det er Laura  
Pia Nå, Laura  
Moderator Hvornår har I sidste skoledag?  
Lise Øhm,…  
Moderator Er det ikke engang her i juni?  
Lise Jo, det tror jeg  
Nora (nikker)  
Moderator Så har I hvad syv ugers sommerferie? Er det sådan det er?  
Pia  (nikker)  
Nora Mmm… (nikker)  
Moderator Det bliver dejligt hvad?  
Lise Ja, helt vildt  
Moderator (tjekker at der er navn og alder på tegningerne)  
Rikke Så (giver sin collage til Moderator)  
Moderator Tak for det  
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Lise (giver sin collage til Moderator)  
Moderator Tak for det… de er rigtig fine de collager I har lavet her  
Lise Nej, jeg manglede lige den her?  
Moderator (giver collagen tilbage til Lise)  
Lise (klipper ud og limer på)  
Moderator  Så skal I i hvert fald have tusind tak for jeres hjælp, det kan vi bruge 

til rigtigt meget det her 
 

Pia (rejser sig for at tage en slikkepind)  
Moderator Så må I have en fortsat god dag og tag endelig nogle slikkepinde 

med… tak for det 
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Bilag 20 

Ytrer Udsagn Kode 

Moderator Så er vi i gang, ved I hvad, det her kommer til at tage cirka en times 
tid, og vi skal snakke lidt om reklamer og vi skal snakke lidt om 
forbrug, hvad man bruger sine penge på eller hvad jeres forældre 
bruger penge på at købe til jer, for eksempel … det første vi skal, det 
er at vi skal kigge lidt på den her annonce (deler papirer rundt), der 
har jeg sådan et par, så må I lige deles lidt om dem …sådan dér 

 

Bo Color Kids Color Kids mærket er det 
første er ses 

Moderator Har I set annoncen før?  
Dennis Ja Kendskab til annoncen 
Moderator Ja?  
Peter Nej  
Moderator Hvor har du set den før?  
Bo Mig? Jeg har ikke set den før  
Moderator Nej   
Dennis Jeg har set den på nettet Set annoncen på nettet 
Moderator Du har set den på nettet?  
Dennis Min mor skulle ud at købe noget til min halvlillebror  
Moderator Okay, så kiggede hun på nettet efter det, og så så du den også?  
Dennis Ja  
Moderator Ja …var det din mor, der fandt den på nettet, eller var det dig, der 

fandt den? 
 

Dennis Mig  
Moderator Det var dig, der fandt den?  
Dennis Jeg skrev bare Color Kids Kender til Color Kids 

mærket i forvejen 
Moderator Okay, og så kom den der frem?  
Dennis Altså jeg skrev Color Kids DK, og så kom der alle mulige hjemmesider 

også 
Dennis anvender 
internettet  

Moderator Okay  
Dennis Altså inde på Google  
Moderator Ja, og så fik du lige præcis den der annonce frem også?  
Dennis Ja  
Moderator Okay… hvad kan I se på annoncen?  
Peter En stjerne Stjernen skaber blikfang 
Moderator Hvad sagde du? (kigger på Lasse), I behøver I behøver ikke række 

hånden op herinde, I skal bare snakke 
 

Lasse (utydeligt) en taske Produkterne (tasker) 
skaber blikfang hos en 
dreng (der afkodes på 
billederne) 

Moderator En taske?, ja  
Peter en stjerne  
Moderator Og en stjerne, ja (nikker)  
Dennis (utydeligt)  
Bo Og modeller Der afkodes på billederne 
Moderator Og modeller?  
Bo Børnemodeller  
Per Og et fiskenet  
Moderator Og et fiskenet?  
Peter og Dennis Og gummistøvler  
Moderator Ja  
Dennis Og en masse ord og bogstaver Teksten afkodes som 

noget af det sidste (på 
den simple annonces 
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primæsser) 
Moderator Hvad med ordene og bogstaverne?  
Lasse (utydeligt)  
Moderator Hvad tænker I, når I læser det der står derpå?  
Bo At der er halvtreds procent på alle af de der varer eller Mht. teksten er det 

rabatten, der afkodes 
først 

Moderator På alle varerne derude  
Bo Mmm…  
Dennis Og der er et tusinde og femhundrede enheder Herefter afkodes 

mængden (illustreret som 
en stjerne) 

Moderator Ja, hvad betyder det?  
Dennis Det kan betyde meget  
Moderator At der er meget?  
Dennis Ja, nej, det kan betyde meget, det kan også betyde altså når der står 

(utydeligt) alt ude i 
 

Moderator Ja, men hvad tror du det betyder lige her (peger på annoncen)  
Dennis At der er femtusinde enheder af øhhh tøjet Der ræsonneres over 

hvad de 1500 enheder 
betyder 

Moderator Af tøjet?  
Dennis Ja, jeg ved det ikke (ryster på hovedet)  
Bo Femtusinde forskellige  
Dennis Ja, nej (ryster på hovedet)  
Bo (utydeligt) måske  
Moderator Er det rigtig meget?  
Dennis Ikke femtusinde ettusind femhundrede  
Moderator Ettusind femhundrede Ja… hvad med øhh når I sådan lige, bare tag 

jer lidt tid til lige at kigge den igennem 
 

Peter (utydeligt)  
Moderator Synes I der er nogle svære ord deri? Hvad siger du?  
Bo og Dennis Åbningstider Ordet ’åbningstider’ er et 

svært ord 
Moderator Åbningstider, ja  
Dennis Og hvor det ligger ’Adressen’ er et svært ord 
Moderator Ja  
Dennis Og en lille mand Der afkodes indeksikalsk 

på C’et og K’et til at det 
ligner en mand 

Moderator Og en lille mand?  
Dennis Ja, dér hvor der står Color Kids  
Moderator Ja, det dér lille logo dér?  
Bo og Dennis Mmm…  
Bo Og der står det der bliv sommerklar, altså Overskriften identificeres 
Moderator Ja (nikker)  
Dennis Og der står nørresøn, nørresøn, Nørresundby i avis  
Moderator Der med det helt små, deroppe i toppen?, ja, det er fordi det er en 

annonce, der har været i annon, Nørresundby Avis 
 

Dennis Og der står side enog, nej fireogtyve, nej syvogtyve  
Bo Og onsdag står der den er lavet onsdag den (Peter afbryder)  
Peter Toogtyve  
Lasse Onsdag den attende april totusindogsyv  
Moderator Det er helt rigtigt, men I synes ikke der er nogle svære ord i annoncen 

så, der gør (utydeligt)… (Bo afbryder) 
 

Bo Måske den der konceptet ’Konceptet’ er et svært 
ord 

Moderator Konceptet er lidt svært at læse?  
Bo Mmm, måske  
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Per Og sommervarer  
Moderator Og sommervarer også? Fordi det er et langt fordi det er et langt ord? ’Sommervarer’ er et 

svært ord, grundet 
længden af ordet 

Per Nemlig  
Moderator Ja (nikker)…hvad tænker I, når I ser annoncen?...bliver I i godt 

humør? 
 

Dennis  Sommer Der tænkes på sommer 
(deduktion ift. overskrift) 

Moderator Bliver I klar til sommer?  
Dennis Ja  
Moderator Ja  
Lasse Mmm…  
Moderator Hvorfor tænker I sådan når I ser den?  
Bo Fordi de har ingen ærmer på deres tøj eller (utydeligt) eller t-shirt 

eller sådan noget 
Deduktion på helheden 
(overskrift sammen med 
billederne) 

Moderator Ja (nikker)  
Dennis Der ser dejligt varmt ud, solen skinner  
Moderator Ja  
Dennis Folk, der smiler  
Moderator Folk, der smiler, får man så selv lyst til at smile? Når folk smiler til én?  
Dennis Ja Hvis emotion, så glæde 
Moderator Så I bliver glade, kender I til, du kender så godt Color Kids? (peger på 

Dennis) 
 

Bo Det gør jeg også Tre kender til Color Kids 
mærket 

Moderator Det gør du også (nikker)…gør I andre?  
Lasse Det gør jeg også  
Peter Mmm…  
Dennis Vi kender en der øhh (Bo afbryder)  
Bo Vi kender én der   
Dennis …vi kend…(Bo afbryder)  
Bo For det (nikker)  
Moderator I kender én, der er model for det lige frem  
Bo og Dennis Mmm…  
Moderator Det er ikke nogle af dem på annoncen så?  
Bo og Dennis Nej  
Moderator Nej…har I tøj fra Color Kids?  
Lasse  Ja, jeg har  
Moderator Du har?, ja  
Dennis Har haft, jeg har haft  
Bo Jeg har også haft To der har haft tøj fra 

Color Kids mærket, to der 
har nu 

Per Jeg har der hjemme  
Moderator Mmm… (nikker) ja …hvad med øhh når I nu øhh ser annoncen får I så 

lyst til at tage ud (peger på annoncen) i, øhh. Sport Outlet? 
 

Lasse Nej, jeg gør ikke  
Dennis  Nej  
Bo Nej, det gør jeg ikke, ikke rigtig Annoncen lægger dog 

ikke op til en handling 
(besøge Sport Outlet) 

Moderator Hvorfor får I ikke lyst til at tage derud?  
Dennis Det er ikke sådan noget tøj, jeg lige går med på den måde eller hvad 

man nu skal sige 
Tøjet appellerer ikke til 
denne del af segmentet 

Bo Nej  
Moderator Ehm, så det er fordi (Dennis afbryder)  
Dennis Og så og så er der mange piger Der er mange piger ift. 
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denne del og køn af 
segmentet 

Moderator Er der for mange piger derpå?  
Bo og Dennis Mmm…  
Moderator Hvad betyder det?  
Bo Det er sådan meget til de altså øhh (Dennis afbryder) Afkoder at drengene på 

billederne er for unge 
Dennis Til yngre  
Bo … til børnehave børn og sådan noget  
Dennis Ej, ikke børnehave børn, måske lidt højere  
Moderator Så I tror ikke, de har tøj til jer?  
Dennis Jo, det har de også De ved dog godt at Sport 

Outlet har tøj i deres 
aldre også 

Bo Jo, det tror jeg, men ikke lige det vi ser på annoncen  Afgiver tegn på at det er 
annoncen der skal lokke, 
og ikke kendskabet til 
butikken 

Dennis Ikke lige herpå  
Moderator Men ikke lige det I ser på annoncen…så hvis det bare var ud fra 

annoncen, så ville I ikke have lyst til at tage ud i Sport Outlet? 
 

Dennis Nej, ikke lige sådan øhh  
Bo Nej  
Dennis Ikke bare lige sådan udm, umiddelbart  
Moderator Nej, hvad siger du (kigger på Per) kunne du få lyst til at tage ud i 

Sport Outlet, når du ser annoncen? 
 

Per Nææ  
Moderator Nej (ryster på hovedet), overhovedet ikke?  
Per Ehm ehm  
Moderator Hvad med øhh at snakke med jeres venner og sådan noget (peger på 

annoncen) om annoncen, kunne i finde på det? 
 

Peter og Bo Nej (ryster på hovedet) Vil måske snakke med 
venner om annonce 

Dennis Mmm, måske lidt  
Moderator Måske lidt, hvorfor?  
Dennis Ja, altså ikke dem fra klassen og sådan noget, men mindre børn altså  
Moderator Ja  
Bo Måske ens, hvis ens mor foreslog det, så kunne det godt være man 

måske 
Ville ikke tage derud på 
eget initiativ, der skal en 
forældre til at tage det 
initiativ 

Moderator Så kunne man godt måske finde på at tage derud?  
Bo Ja, hvis det nu var  
Dennis De har også andet tøj Udviser kendskab til 

butikken 
Bo (utydeligt) man manglede tøj  
Moderator De har også andet tøj derude? Så de kunne godt (Dennis afbryder)  
Dennis Jeg har, jeg har lige været derude at købe en trøje  
Moderator Okay, havde de mange gode ting derude?  
Dennis Mmm ja, men det var så den forældre – børn, de har sådan nogle 

forskellige (Bo afbryder) 
 

Bo Afdelinger (Moderator afbryder)  
Moderator Der er forsk, der er forskellige afdelinger derude?  
Bo og Dennis Mmm, ja  
Moderator Okay  
Dennis Men der er forskellige butikker, nogle af dem det er til sådan nogle på 

vores alder, mig og Bos alder og så op ad  
 

Bo Mmm  
Moderator okay, men tror I ikke at, når der står at der er så meget forskelligt tøj  
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derude, der står der er ettusinde femhundrede, tror I så ikke godt, der 
kunne være noget til jeres alder? 

Bo og Dennis Jo jo  
Bo Det er der også  
Moderator Men stadigvæk har I ikke lyst til at tage derud  
Bo og Dennis Nej, nej, ikke lige ikke lige den dér  
Dennis Ikke lige ud fra den der annonce  
Moderator Nej, okay, men hvis det var en anden annonce, og der var drenge på 

jeres alder,  
Annoncen ville dog kunne 
appellere, hvis det var en 
anden annonce, og at der 
var drenge på alder med 
denne del af segmentet 

(utydelig) Ja  
Moderator  …og noget andet tøj på (Bo afbryder)  
Bo  Så ville vi Samt at der var noget 

andet tøj 
Moderator … så ville I gerne?  
Bo Ja, så ville vi godt være  
Peter Mmm…  
Moderator Mmm… (nikker)  
Bo Større sandsynlighed for det  
Moderator Okay…hvad med hvis I øhh ville jeres forældre synes at det var rigtig 

godt at der er halvtreds procent på det (peger på annoncen) 
 

Bo og Dennis Ja Forældre ville reagere på 
rabatten 

Peter Aha  
Moderator (nikker) så man fik det lidt billigere?  
Lasse, Peter og 
Bo 

Ja  

Moderator (nikker) Det ville de være glade for …hvad tror I det er, den her 
annoncen forsøger at fortælle jer? (peger på annonccen) 

 

Peter At der er halvtreds procent på varerne Budskabet er at der er 
rabat på tøjet 

Moderator Ja?  
Bo At de er billigere end de andre butikker Budskabet er at Sport 

Outlet er billigere end de 
andre butikker 

Moderator At de er billigere end de andre butikker?  
Bo Mmm…  
Peter End andre tøjbutikker  
Moderator (nikker) Ja  
Bo Og at de har mange forskellige ting også  
Moderator Ja  
Bo For eksempel at de både har tasker og (Dennis afbryder) Budskabet er også at der 

er mange forskellige ting 
Dennis Gummistøvler  
Bo …tasker, gummistøvler, fritidstøj og joggingsæt og t-shirt og alt muligt 

(kort pause) shorts 
 

Moderator Ja  
Bo Så det er ikke kun tøj, de har, så det er mest sådan nogle stoflavet 

ting 
Vigtig at Sport Outlet 
spiller på de forskellige 
produkter, de har 

Moderator Okay  
Bo Som tasker og så nu er gummistøvler så ikke lige stoflavet men øhh  
Dennis De er syet af stof  
Moderator Det er rigtigt, der er stof indeni i hvert fald  
Bo  Mmm…  
Moderator Er det noget godt tøj, tror I? Color Kids er noget godt 

tøj 
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Alle Ja, mmm…  
Moderator Noget der holder længe?  
Lasse Ja  
Bo Mmm, men det kommer an på hvordan man har det på, altså Men det kommer an på 

hvordan man bruger det, 
altså hvem det er til (eks. 
drenge) 

Peter Mmm  
Bo Hvordan man bruger det  
Moderator Mmm  
Bo  Hvad man bruger det til  
Moderator Slider I hurtigt jeres tøj op?  
Bo Ja  
Dennis (fløjter)  
Moderator (nikker)  
Per Nej  
Moderator Nej? Du gør ikke?  
Per Ehm ehm  
Moderator Hvorfor slider I andre det så hurtigt op?  
Dennis Fordi vi spiller fodbold og sådan noget, og så når man laver glidende 

tacklinger og sådan noget 
Drengene bekymrer sig 
ikke om at passe på 
deres tøj 

Moderator Åhh, så bliver det slidt  
Dennis Mmm…  
Peter (utydeligt)  
Moderator Så jeres forældre de er rigtig glade hvis de kan få tøjet billigt? (peger 

på annoncen) 
 

Alle Ja (nikker) Forældrene kan lide 
tilbudet 

Moderator Fordi I slider det op med det samme?  
Bo Mmm…  
Lasse Hvis min mor så den her, så ville hun køre med det samme (utydeligt)  
Moderator Ville hun køre ud med det samme så?  
Lasse Ja, hun ville i hvert fald (utydeligt) så ville hun køre os derud  
Moderator Ja   
Lasse (utydeligt)  
Moderator Ville hun så tage dig med ud?  
Lasse Nej, så så ville jeg heller ikke med der ud  
Moderator Du ville ikke med derud?  
Lasse (utydeligt)  
Moderator Så ville hun bare køre ud og købe noget tøj til dig, og komme hjem 

med det? 
 

Lasse Ja, og så bestemmer jeg selv om jeg gider at have det (utydeligt) Bestemmer selv om det 
forældrekøbte tøj skal 
gås med 

Moderator Kommer hun tit hjem med noget, du ikke har lyst til at gå i?  
Lasse Ja (nikker), nej ikke lige her for tiden, men det har hun gjort før  
Dennis Når min mor kommer hjem med skjorter, så siger jeg bare glem det 

(vifter med hånden) 
Dennis vil ikke have 
skjorter 

Bo Jeg hader (utydeligt)  
Moderator Men hun bliver ved med at købe skjorter alligevel?  
Dennis Nej, det er hun trods alt stoppet med, det (utydeligt)hun også til min 

storesøsters konfirmation 
 

Moderator Okay  
Dennis Som jeg lige har været til, så er det kapitel overstået  
Moderator Var det ikke okay at have skjorte på til? (Dennis afbryder)  
Dennis Nej  
Moderator …din storesøsters konfirmation  
Dennis Ikke til min storesøsters havde jeg ikke, men til min storebrors  
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gudmors søns 
Moderator Okay  
Dennis Dér havde jeg skjorte på, men jeg tog den af  
Moderator Nå  
Dennis Så der var ingen der tog billeder af, på den  
Bo Der er også når jeg, jeg har også været til en konfirmation, hvor jeg 

skulle have skjorte på, så tager jeg den bare af med det samme  
 

Moderator Hvad er der i vejen med skjorter?  
Dennis Og min mor og min far ville have haft at jeg skulle have haft habit på, 

dér sætter jeg grænsen 
Dennis vil heller ikke 
bruge habit 

Lasse Hvad er det?  
Dennis Hvad?  
Lasse Hvad er habit, eller hvad nu?  
Dennis Det er et jakkesæt, altså han sagde også jeg skulle have de der uhh 

sko på, (holder hånden på ansigtet) 
 

Bo (griner)  
Moderator Men hvad er det, der er så slemt med skjorter?  
Dennis Jeg kan ikke lide at gå med dem  
Lasse Jeg (utydeligt)  
Moderator Du kan godt lide skjorter?  
Lasse Ja Én kan lide skjorter 
Moderator Ja  
Bo Jeg kan bare ikke lide det, (Dennis afbryder)  
Dennis Jeg kan ikke lide at have det på uhhh  
Moderator I vil hellere have sådan nogle trøjer på som (nikker mod Dennis) 

(Dennis afbryder) 
 

Dennis Ja, sådan nogle dejlige løse trøje, der sidder sådan, de andre de er 
sådan, og hernede der sidder de sådan helt klemt op ad (rører ved sit 
håndled) hånden, det er ikke dejligt at have dem på 

Foretrækker løse trøjer 
frem for skjorter 

Moderator Okay, det er så i orden, så tror jeg sådan set vi lige kom rundt om den 
her, det vi skulle nu, hvis I vil sende dem her op igen (annoncen), så 
tager jeg dem, så vil jeg spørge om I har lyst til at tegne en tegning til 
mig? (rejser sig op) 

 

  TEGNING 
Dennis Ja, øhh, ja  
Bo Hvad skal vi tegne?  
Moderator I skal lave en tegning af det i laver I jeres fritid  
Bo Godt, det er nemt, jeg tegner bare en fod  
Moderator I må helt selv bestemme hvad det er  
Bo Jeg tegner en fodbold, en stor fodbold (kort pause) en fodbold Fodboldinteresseret 
Moderator Sådan der, I må lige deles lidt om tuscher  
(utydeligt) (utydeligt)  
Bo Vi tegner da bare en stor fodbold  
Moderator Det må I selv om, I skal bare lave en tegning af det, I laver i jeres 

fritid 
 

Dennis Må vi godt tegne tændstikkemænd?  
Moderator Det må du gerne, det bestemmer du helt selv  
Dennis Ja  
Peter Er der ikke nogle, der har en sort?  
Dennis Jo, den ligger da der (peger på noget længere fremme), nå  
Moderator Ellers er der nogle rigtig mørke farver ind imellem  
Lasse Jeg kan ikke finde ud af at lave mål  
Dennis Bare et firkant  
Lasse Nå men så (utydeligt)  
Dennis Jamen så bare tegn en kæmpe fodbold (ryster på hovedet)  
Lasse Ja  
Dennis Eller du kan også bare tegne en tændstikkemand, hvor der leger med 

en fodbold 
 

Lasse Så er det bedst at tegne en fodbold  
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Bo Det var nu vi skulle bruge vores passere  
Dennis (utydeligt)  
Bo Du sagde det efter mig  
Dennis Passer (utydeligt)nej, det er lige meget  
Dennis Tegn en tændstikkemand  
Bo Har I ikke en hvid?  
Dennis Hvid?   
(utydelig) Tegn med en hvid?  
Moderator Jeg tror nok, den der (peger på en tusch) er nok den hvideste der er  
Dennis Lysest  
Moderator Den er i hvert fald rimelig lys  
Lasse Hvordan vil du tegne hvid på et hvidt stykke papir?  
Dennis Det vil jeg også spørge om Bo  
Bo Det ved jeg ikke, godt så tegner jeg en grå fodbold, men hvor er der 

en grå henne? 
 

Moderator Den er øhh her (tager fat i en tusch)  
Dennis Hér  
Bo Dér (utydeligt)  
Dennis Lalalalalalalaaaa (synger)  
Bo Det er du rigtig god til (utydeligt)  
Dennis Taaaak  
Lasse Nu tegner jeg bare et eller andet (utydeligt)  
Bo Prøv lige at se det her smukke mål  
Dennis Uh ha Bo  
Bo (griner)  
Moderator Spiller I alle sammen fodbold?  
Alle Ja Alle undtaget én spiller 

fodbold 
Dennis (kigger på Per) spiller du fodbold?  
Per Ehm ehm (ryster på hovedet)  
Dennis (siger lyde)  
Bo Jeg spiller mig og øhh Dennis spiller fodbold hver anden eller hver 

tirsdag og torsdag 
 

Lasse Det gør vi også …jeg vil gerne have et nyt stykke papir  
Bo (utydeligt)  
Moderator Vil du gerne have et nyt stykke papir? (tager et papir)  
Dennis Vi træner fra halv seks til otte  
Bo Mmm, halv otte, vi træner kun fra halv seks til halv otte  
Dennis Ja, det er det samme  
Bo det er det da ikke  
(utydelig) (utydeligt)  
Bo Der er meget stor forskel  
Dennis En halv time  
Bo Ja, på hver (utydeligt)  
Dennis (utydeligt) mål, jeg tror hellere jeg vil lave et pænere mål  
Peter (griner)  
Bo Se, et flot mål, nu mangler jeg bare en målmand  
Dennis Det er måske lidt svært når nu du har tegnet dem her, Bo, det er 

måske lidt svært at tegne en rød keeper derinde (peger på Bos papir) 
 

Bo Ahhh, kan man ikke bare vende papiret om?  
Moderator Du får bare et nyt, hvis det er (tager et papir)  
Bo Hvis der er  
Moderator Men det gør ikke noget, hvis det er lidt skævt, jeg kan ikke tegne 

pænere alligevel 
 

Bo Nej, jeg kan selvfølgelig heller ikke tegne  
Lasse (utydeligt)  
Bo Hvad er det (utydeligt) (kigger på Dennis)  
Dennis Hvad?   
Lasse Jeg skal (utydeligt)  
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Bo Hvordan står målene?  
Lasse (utydeligt) (får et nyt papir fra Moderator)  
Dennis De står skævt  
Bo Det er bare et mål  
Dennis Mmm…  
Bo (utydeligt) mørk, de er ikke lige høje  
Dennis Så må du ikke tegne dem (ryster på hovedet)  
Moderator Hvor spiller i fodbold henne så?  
Dennis Nede i Gug  
Moderator Er det her?  
Dennis Nede i Gug Boldklub  
Moderator Gug Boldklub?  
Lasse Ja  
Moderator Hvad laver du så i din fritid, hvis du ikke spille fodbold? (kigger på 

Per) 
 

Per Enten spiller jeg Playstation eller så leger jeg Sidste ikke-fodboldspiller, 
spiller Playstation 

Moderator Okay  
Dennis Du går ikke til noget sport eller hvad?  
Per Jo, Jiu-jitsu Per er Jui-jitsu 

interesseret 
Bo Alle mine fodboldspillere er glade, jeg elsker glade fodboldspillere  
Dennis Én af mine er neger, direkte neger, kulsort  
Bo Nu venter jeg lige med at lave de der (utydeligt)  
Dennis  Her kommer der sådan en bettemand (kort pause) og så står der en 

målmand her (kort pause) og han har en cykelhjelm på (kort pause) 
prøv lige at se hvor stor fodbolden er i forhold til deres hoveder 

 

Bo (griner) (utydeligt)  
Peter (rejser sig for at se) (griner)  
Bo Okay, hvordan er det nu man laver de der (utydeligt) tingester?  
Dennis Bare hold den (siger lyd)  
Bo Okay (utydeligt)  
(utydelig) (utydeligt)  
Bo Her står så en anden spiller  
Dennis Og han danser også polka  
Bo Han har langt hår, han kan ikke se noget  
Dennis Okay  
Bo Åhh, jeg har lige fået en god idé, jeg vil tegne Thomas  
Dennis (griner) Tegn en abe  
Bo Se, er den ikke flot?   
Dennis (utydeligt) færdig, nej der mangler en sol  
Moderator Når I er færdige med jeres tegning, så hvis I vil skrive navn og alder 

på bagsiden på tegningen 
 

Bo Skal det ef, skal efternavn med?  
Moderator Det er lige meget, bare dit fornavn og hvor gammel du er  
Dennis Efternavn, mellemnavn og så videre (kort pause), ja, men den blev 

ikke særlig pæn 
 

Moderator Det gør ikke noget (ryster på hovedet)  
Bo Hvad skal man skrive med, skal man skrive sit navn og og så alder og 

hvad så? 
 

Moderator Det er fint, bare det  
Bo Og klasse?  
Moderator Det behøver du ikke, bare navn og alder  
Bo  (utydeligt)  
Dennis Nu kom mit mellemnavn også lige med  
Moderator Okay  
Dennis Ti år gammel  
Bo Du bliver to dage, du bliver elleve år to dage efter min fødselsdag, her 

(rækker papir til Moderator) 
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Moderator Tak for det  
Dennis Jeg har en gave til dig (rækker papir til Moderator)  
Moderator Taaak  
Dennis (utydeligt)  
Lasse Skal vi farve den?  
Moderator Det bestemmer du selv, jeg ved ikke  
(utydelig) (utydeligt)  
Moderator (kigger på Lasse) du må gerne farve lidt, hvis du har lyst  
Lasse Det gider jeg ikke  
Moderator Vil du skrive navn og øhh alder bagpå?  
Peter (rækker papir til Moderator)  
Moderator Tak for det, nogle gode fodboldspillere I er, kan jeg se på dem her  
Bo Ja  
Moderator I scorer alle sammen mål  
Bo Ja, jeg scorede sidste gang, jeg fik en tier  
Moderator Bare hvor gammel du er (kigger på Lasse)  
Bo (utydeligt)og målet vi vandt, og hvis jeg blev (utydeligt)scorer, så fik 

jeg femogtyve kroner, og vi vandt, og så fik jeg også (Moderator 
afbryder) 

 

Moderator Holder I med AaB?  
Bo Ja Én holder med Aabs 

fodboldhold 
Peter og Dennis Nej (ryster på hovedet)  
Bo Jo  
Peter og Dennis FCK To andre holder med 

FCKs fodboldhold 
Bo AaB  
Moderator Der er kun én AaB’er herinde?  
Bo Ja  
Dennis (kigger på Bo) Du er nedstemt  
Moderator Åhh AaB gør det da også meget godt i år  
Dennis Ja, heldig (utydeligt)  
Bo (utydeligt) om bronze  
Dennis Ja, men der er (utydeligt) mange spillere med  
Bo Ja, og nu kommer nu går Frederik (utydeligt) og Rasmus Würtz væk  
Dennis Mmm, og Rasmus Würtz (utydeligt)  
Moderator Var det dine favoritter på holdet?  
Bo Nej  
Moderator Nå, hvem er den bedste på holdet?  
Bo Mmm, det ved jeg ikke  
Moderator (får papir fra Per) tak for det  
Bo (utydeligt)  
Dennis (utydeligt)  
Moderator Hvad med FCK’s hold?  
Dennis Der er det (klapper i hænderne)  
Lasse (utydeligt)  
Dennis Der er det  
Lasse (utydeligt)  
Dennis Der er det Silberbauer eller (utydeligt)  
Lasse Jeg synes (utydeligt) eller som er den bedste  
Moderator Men plejede Silberbauer ikke også at være i Aalborg?  
Dennis Jo, men han er blevet købt  
Bo Hvem?  
Dennis Silberbauer  
Bo Ja   
Dennis Og så også Jesper Christiansen  
Bo Han blev købt fra Viborg  
Dennis Mmm…  
Bo Hvor blev Michael Gravgaard købt fra?  
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Dennis Viborg  
Bo Ja, hvor blev   
Dennis Bo  
Bo Jesper Grønkjær købt fra?  
Dennis AaB  
Moderator Nå, er I klar til at snakke lidt om forbrug?  
Bo (utydeligt)  
Bo og Dennis Ja   
  FORBRUG 

Moderator Super  
Bo Okay, vi køber Playstation spil og fodbolde Bruger penge på 

Playstationspil og 
fodbolde 

Moderator Er det det eneste, du bruger penge på?  
Dennis Og fodboldstøvler Bruger penge på 

fodboldstøvler 
Bo Og sko Bruger penge på sko 
Moderator Og sko?  
Dennis Nej, nej med sko, der bruger man bare de samme i 3 år  
Peter (utydeligt)  
Bo (utydeligt) dem der har du haft i ret så mange år  
Peter, Lasse og 
Dennis 

(utydeligt)  

Moderator Får i alle sammen lommepenge?  
Bo Nej, jeg får ikke lommepenge Én får ikke lommepenge 
Dennis Ja   
Per Det gør jeg  
Dennis Det gør jeg  
Lasse Jeg får jeg får hver eneste måned, så får jeg tohundrede kroner hvis 

jeg hvis jeg har gjort noget 
Én får 200 kr. om 
måneden 

Moderator Så du skal arbejde lidt der hjemme for at få det?  
Dennis Tohundrede? (slår i bordet)  
Lasse Ja, hver måned  
Dennis Mig, jeg skal tømme opvasker, og gøre rent helt tiden, og jeg får kun 

90 kroner  
En anden får 90 kr. om 
måneden mod arbejde i 
hjemmet 

Bo Om måneden?  
Dennis Ja   
Moderator Hvad med dig, du fik ikke lommepenge? (kigger på Bo)  
Bo (ryster på hovedet) Nej  
Moderator Nej   
Per Jeg får tyve kroner om ugen Én får 20 kr. om ugen 
Moderator Ja (nikker), hvad med jeres tøj, men bestemmer det I går i?  
Bo Det gør vi selv Barn bestemmer tøjet 
Lasse Jeg gør selv, og nogle gange min mor Både mor og barn 

bestemmer tøjet 
Per Min mor bestemmer hvad jeg skal gå i  
Moderator Ja, har hun så lagt tøj frem til dig om morgen?  
Per Ja   
Moderator Eller snakker I lidt om det inden?  
Dennis Jeg gør bare sådan her (lægger hovedet på bordet) du må gerne 

lægge tøj frem, men hvis jeg ligger (utydeligt) 
 

Per Hun ligger bare tøj frem, og hvis jeg ikke gider have det (Lasse 
afbryder) 

 

Lasse Jeg siger, jeg siger jeg finder selv tøj eller så siger jeg til min mor at 
hun skal finde tøj om aftenen 

 

Per … så går jeg bare ind og finder noget andet Mor bestemmer tøjet, 
men barn fra frasige sig 
det der findes frem, og 
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bestemmer så selv 
Moderator Okay, hvad så når I selv tager tøj på? Er det så okay med jeres mor, 

det tøj I tager på? 
 

Lasse, Bo og 
Dennis 

Ja   

Dennis Det kommer an på  
Lasse Det tøj her (kigger ned ad sig selv) har jeg selv taget på  
Moderator Mmm… (nikker)  
Dennis Kommer selvfølgelig an på, hvad det er man tager på Forældre accepterer ikke 

umiddelbart valg af tøj 
Moderator Ja  
Dennis Og man husker at tage alt sammen på  
Moderator Så I får ikke lov til at gå i skole uden strømper?  
Peter (griner)  
Dennis Jo, det gør jeg sådan set, men jeg mener uden bukser  
Moderator Nå ja, det er vigtigt  
Alle (griner)  
Dennis Ja   
Moderator Det ville da også være pinligt at komme herover uden bukser  
Dennis (siger lyde)  
Peter og Bo (griner)  
Moderator Går I op i jeres tøj?  
Dennis Nej, ikke specielt  
Moderator Går I op i hvad for noget tøj I har på?  
Dennis Ikke specielt, ikke specielt, ikke specielt Går ikke synderligt op i 

udseendet 
Alle (ryster på hovedet)  
Lasse Jo, jeg gør lidt Lasse går lidt op i 

udseendet 
Moderator Du gør lidt? Hvorfor går du op i det?  
Lasse (utydeligt) ikke joggingtøj, jeg bruger sådan (Moderator afbryder) Lasse går op i tøj, da 

noget andet tøj er 
uacceptabelt 

Moderator Det gider du ikke have på?  
Lasse Nej  
Moderator Du vil gerne have noget lidt pænt tøj på så?  
Lasse Mmm… først mmm hvad hedder det først, der hvor jeg gik i nulte og 

alt det der, så kunne jeg godt lide det der joggingsæt, der havde jeg 
slet ikke cowboybukser på, men så begyndte jeg sådan at (utydeligt) 
og så ville jeg hellere bruge cowboybukser 

 

Moderator Ja, hvad med I andre, har I noget yndlingstøj?  
Dennis Mmm, nej (ryster på hovedet) udover udover om sommeren der 

bruger der går man i sådan nogle lange shorts 
Yndlingstøj om 
sommeren er shorts og 
T-shirts 

Bo T-shirts  
Dennis Ja, og lange shorts Især lange shorts 
Moderator Og lange shorts?  
Dennis Ja fodboldstøvler, nej ikke fodboldstøvler, fodbold t-shirts Og fodbold T-shirts 
Peter (griner)  
Dennis Dem går man tit med  
Moderator Hvad så når I skal ud at købe tøj, kommer, tager I så af sted med 

jeres mor eller (Lasse afbryder)  
 

Lasse Jeg tager  
Moderator …jeres far eller jeres søskende?  
Lasse Jeg tager af sted med min mor, fordi det er hende, der køber det Mor tager med ud at 

købe tøj 
Moderator Ja   
Bo Jeg tager også af sted med min mor Mor tager med ud at 

købe tøj 
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Peter Det gør jeg også Mor tager med ud at 
købe tøj 

Bo Jeg har ingen søskende  
Moderator Okay    
Dennis Det er lidt, det er lidt, det er lidt forskelligt (Lasse afbryder)  
Lasse Hvad var det lige du sagde lige før?  
Moderator Jeg spurgte bare når I er ude at købe tøj  
Lasse Det er min mor  
Moderator Det er din mor?  
Dennis Nogle gange er jeg med mor, nogle gange er jeg med min storesøster, 

nogle gange med min far (ryster på hovedet) 
Shopper med mor, søster 
eller far 

Moderator Hvem bestemmer så hvad det er for noget tøj i køber, når I er ude at 
handle ind? 

 

Dennis (peger på sig selv) Tre bestemmer selv tøjet, 
når der shoppes 

Lasse Det gør vi selv  
Moderator Det gør I selv?  
Bo Selv (peger på sig selv)  
Per Min mor bestemmer hvad vi køber Én hvor mor bestemmer 

tøjet ved shopping 
Moderator Din mor bestemmer, hvad I køber?   
Lasse Nogle gange, nogle gange så siger min mor (utydeligt) ud at købe 

noget, så siger hun, og så spørger hun om jeg vil have de her 
cowboybukser, så siger jeg nej, men jeg køber dem alligevel siger hun 
så, men jeg tager dem ikke på, og der var sådan nogle natbukser hun 
engang var med ude at købe, så sagde jeg at jeg gider ikke have dem 
på, og så siger hun (utydeligt) og der om aftenen, så tog jeg dem på 
alligevel, selv om jeg ikke gider have dem 

Mor får sidste ord under 
shopping 

Moderator Så fik hun sin vilje alligevel din mor?  
Lasse Ja   
Moderator Er det altid sådan med mødre?  
Dennis Ja   
Bo Ja, de vil have deres vilje Mødre vil typisk have 

deres vilje 
Per Nej  Én lader ikke sin mor få 

sin vilje 
Moderator Nej, din mor får ikke altid sin vilje?  
Per Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Så selv om hun køber tøjet til dig, så er det ikke altid du tager det på?  
Per Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Nej   
Dennis Det er det godt nok heller ikke med mig, men  
Peter Nej, heller ikke med mig  
Dennis Jeg fik én i julegave af min far, og jeg har aldrig haft den på To fravælger at gå i 

noget af det 
forældrekøbte tøj 

Bo Ja   
Moderator Hvad med har I nogle idoler?  
Bo Ja   
Moderator Nogle I synes der er rigtig seje?  
Dennis Fodboldspillere  
Bo Fodboldspillere Tre har fodboldspillere 

som idoler 
Bo Christiano Ronaldo (nikker)  
Dennis Ja (nikker)  
Moderator Christiano Ronaldo?  
Lasse Ja, jeg ser op til (utydeligt) Ailton (Moderator afbryder)  
Moderator Ailton?  
Lasse …alle FCK-spillerne ser jeg op til  
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Peter Det gør jeg også (nikker)  
Moderator Hvorfor er det lige dem i ser op til?  
Lasse Fordi de (Dennis afbryder)  
Dennis  Er gode til fodbold Disse idoler bunder i 

deres kompetencer 
indenfor sporten 

Bo Kaká, han er også god  
Lasse Fordi de er gode til fodbold  
Dennis Det er der mange, der er Bo  
Bo Ja   
Moderator Hvad med, øhh, hvem ser du op til (kigger på Per)  
Per Ikke nogen Én har ingen idoler 
Moderator Ikke nogen overhovedet?  
Per (ryster på hovedet)  
Moderator Der er heller ikke nogen her på skolen, du synes er rigtig seje?  
Per Nej   
Moderator Nej   
Dennis I hvert fald ikke lærerne  
Lasse og Peter (griner), nej  
Moderator Nej, men det kunne jo være der var nogle af de ældre elever måske, 

eller nogle fra jeres klasse? 
 

Dennis Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Nej, overhovedet ikke  
Lasse Nææ   
Moderator Så det er bare fodboldspillere  
Peter, Bo og 
Dennis 

Mmm, ja  

Moderator (nikker) er der heller ikke nogen, var det ikke var det jui-jitsu du gik 
til? 

 

Per Ja   
Moderator Ja, der er ikke noget dér, du ser op til?   
Per Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Nej   
Dennis (utydeligt)  
Moderator Hvad med øhh at efterligne hinanden? Er det okay?  
Lasse Det synes jeg ikke det er okay   
Dennis Efterligne, hvad mener du der?  
Lasse Én der hedder Mathias han efteraber ad helvede til Én synes ikke det er okay 

at efterligne hinanden 
(forstår spørgsmålet som 
adfærdsefterligning 
(efterabe)) 

Moderator Hvad efteraber han med?  
Lasse Jamen han gør alt hvad øehm vi gør (utydeligt) alt (ryster på hovedet) 

næsten 
 

Peter Gør han?  
Lasse Ja   
Dennis Det kommer an på, det kommer an på To opfatter spørgsmålet 

anderledes mht. 
efterligning 

Bo Det kommer an på hvad det er  
Lasse (utydeligt)  
Dennis Ja, det kommer an på hvad det er, hvad mener du det er, er det med 

tøj eller øhh? 
 

Moderator Det kunne både være med tøj, men det kunne også være nogle der 
begynder at snakke lige som jer eller hele tiden skal lege det samme 
som jer eller skal spille fodbold hele tiden 

 

Lasse Det er ikke det, jeg mener så  
Moderator Nej, hvad mener du så?  
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Lasse Hvis jeg gør et eller andet, så (utydeligt) så gør han det samme som 
mig 

 

Moderator Ja   
Lasse Der er (utydeligt) han efteraber ikke, men altså han gør nogle gange 

nogle ting, og så gør Mathias det også, han efteraber alt 
 

Moderator Okay, og det er ikke fedt  
Lasse Nej (utydeligt)  
Bo Nogle gange så synes jeg (Lasse afbryder)  
Lasse Nogle gange så går han mig på nerverne Det er irriterende når 

andre efteraber én 
Bo …for eksempel hvis at man har fundet på en eller anden leg, og så er 

der en anden, der også gør, så betyder det jo egentlig bare at det er 
en god leg som man har fundet på 

Det er okay at efterligne 
en leg, da det er en 
kompliment 

Moderator Så det er egentlig (Bo afbryder)  
Bo Så det er egentlig en god ting nogle gange  
Moderator …nogle gange  
Lasse Nogle gange så kan man også godt (Bo afbryder)  
Bo Udover hvis man hele tiden har en eller anden på slæb Adfærdsefterligning er 

ikke acceptabelt 
Moderator Okay, så det (Bo afbryder)  
Bo Der er en fra vores klasse, han er hele tiden efter os  
Moderator Det kan godt være lidt rart, for så betyder det at man selv godt kan 

være lidt god 
 

Lasse Nogle gange så er det sjovt, andre gange (utydeligt)  
Dennis Det er ligesom Kathrine, hun læner sig op ad (utydeligt)  
Bo Ja, hele tiden, hun har også lige købt den samme jakke som hun   
Dennis Ja, det har jeg fundet ud af  
Moderator Og det er træls, hvis der er nogle der går i det samme tøj som én  
Dennis og Bo Ja  Efterligning mht. tøj er 

træls 
Per Der er én fra min klasse, han efteraber mig  
Moderator Efteraber han dig?  
Per Ja   
Moderator Hvordan har du det med det?  
Per Ikke særligt sjovt, for eksempel hvis jeg gør den ene ting (utydeligt) 

så vil han også, hvis jeg går ud af det, så vil han heller ikke mere, hvis 
jeg går inden for, går han også inden for, hvis jeg går uden for, går 
han også uden for, og det er ret så irriterende 

 

Moderator Ja, hvorfor tror I de gør det?  
Lasse Fordi (utydeligt)  
Dennis Enten, det kan også være fordi de har det sværere i klassen eller 

noget 
(Refleksion over 
adfærdsefterligning)adfæ
rdsefterligning kan 
skyldes rollen man har i 
klassen 

Moderator (nikker)  
Bo Ja   
Moderator Og så efterligner de nogle af de andre?  
Dennis Jamen hvis nu de ikke kan finde nogen venner på den måde Refleksion over 

adfærdsefterligning)adfæ
rdsefterligning kan 
skyldes rollen man har i 
klassen 

Moderator (nikker)  
Dennis Og så gør de det som nogen af dem som har den ven, som de gerne 

vil have 
 

Moderator (nikker)  
Dennis Og så gør de det samme, og så tror de også at han måske vil være 

venner med den person 
 

Moderator (nikker) okay  
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Moderator Hvad så med at være populær? Er det vigtigt?  
Lasse, Peter og 
Bo 

Nej (ryster på hovedet) Det er ikke vigtigt at 
være populær 

Dennis Ikke specielt  
Moderator Hvorfor ikke?  
Dennis Bare man har det godt med sig selv Det er vigtigere at have 

det godt med sig selv 
Peter Ja   
Bo Bare man har det godt i klassen Det er vigtigt at have det 

godt i klassen 
Moderator Godt i klassen og godt med sig selv?  
Bo Altså at man har det sjovt med at komme ned i skolen altså hvis man 

ikke er ked af at komme ned i skolen 
 

Moderator (nikker), ja  
Bo Måske synes man bare det er lidt træls  
Moderator Hvad siger du? (kigger på Per)  
Per Ja   
Moderator Det er ikke vigtigt at være populær?  
Per Nej (ryster på hovedet)  
Peter Nej, bare man har det godt  
Moderator Bare man har det godt?  
Dennis Og har venner Det er vigtigt at have 

venner 
Peter og Bo Ja   
Moderator Men er der ikke nogle i klassen, der er mere populære end andre?  
Lasse og Peter Jo   
Lasse Det synes jeg, der er i min klasse  
Bo (utydeligt) på min klasse  
Lasse Også på min  
Moderator Tror I de er glade for at være populære så?  
Bo og Lasse Ja  Der findes dog nogle, der 

er populære, og de børn 
har det godt med det 

Lasse Det tror jeg også de er  
Dennis Det er svært  
Lasse (kigger på Peter) det er nok fordi (utydeligt)  
Peter (utydeligt)  
Bo To (utydeligt)  
Dennis Ja   
Moderator Men I har ikke lyst til at være populære sådan på den måde (ryster på 

hovedet) 
 

Bo Nej, jeg er lige glad Bo er lige glad med at 
være populær 

Moderator Du er lige glad?  
Dennis Der er en pige fra vores klasse og en dreng  
Bo Der er to  
Moderator Ja   
Dennis Ja   
Bo (utydeligt) og Rasmus  
Lasse (utydeligt)  
Dennis Ja, ikke så meget Rasmus  
Bo Nej nej men stadig   
Lasse og Dennis (utydeligt)  
Lasse og Peter (utydeligt)  
Moderator Hvad så med dem, der er lidt anderledes?  
Lasse De leger med dem  
Peter Der er anderledes (ryster på hovedet)  
Lasse Ja   
Peter Ja   
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Dennis Men hvad gør de så hvis der kun er én anderledes i klassen?  
Lasse Det ved jeg ikke  
Bo Lige som Jonas? Han gør bare det samme som os, han spiller bare 

fodbold selv om han ikke kan finde ud af det, han er tåbelig til det 
 

Dennis Der kommer ikke så godt (utydeligt)  
Moderator Men er det øhhh er det okay at være anderledes?  
Lasse Ja  Det er okay at være 

anderledes 
Moderator Er det lidt fedt, hvis man skiller sig ud fra mængden?  
Dennis og Bo Ja  Det er fedt at skille sig ud 

fra mængden 
Dennis Det er dejligt sådan set  
Moderator Ja   
Dennis Det er jo der at alle ikke gør det samme, at alle ikke går i det samme 

tøj for eksempel eller alt sådan noget, så man for eksempel kan være 
sig selv 

 

Moderator Ja, det er en god ting?  
Dennis og Bo Ja, mmm… Det er en god ting at 

skille sig ud mht. tøjstil 
Moderator Det synes I alle sammen?  
Peter Mmm…  
Moderator Hvad med jer (kigger på Lasse og Peter), skiller I jer lidt ud?  
Peter Ja, lidt  
Moderator Lidt   
Lasse Hvad?  
Peter Lidt   
Moderator Hvorfor?  
Peter Det er tit at men leger sammen med nogen, at man så også godt vil 

være alene 
 

Moderator Mmm, ja…hvad med I andre?  
Per Mmm… mmm…  
Moderator Du skiller dig også lidt ud? (kigger på Per)  
Per Der er fordi jeg næsten altid kommer til at lave noget forkert Én skiller sig ud fordi han 

altid gør det forkerte 
Moderator Okay   
Dennis Og hvad mener du med det?  
Per Gør noget forkert?  
Dennis Ja, hvad mener du med det når du gør det forkert, gør noget forkert?  
Per For eksempel, hvis der er én der siger, dér må du ikke gå hen, det har 

jeg lige sagt, to sekunder efter går jeg derhen, så kommer jeg tilbage 
og skælder mig sindssygt ud, jeg har lige sagt at du ikke må gå 
derhen hvorfor går du så derhen? 

 

Moderator Så derfor synes du, at du skiller dig lidt ud fra de andre?  
Per Mmm… mmm…  
Moderator Okay …men det er okay?  
Bo Ja (nikker)  
Moderator I har det godt med at skille jer lidt ud?  
Bo Er der ikke én i jeres klasse, der hedder Rasmus (peger på Lasse) eller 

Nikolaj? 
 

Lasse Jo   
Bo Ja   
Dennis (utydeligt)  
Bo Ja, tænkte jeg nok  
Moderator Hvad så med sådan noget som mode? Hvad synes I om mode?  
Bo Jeg er lidt lige glad Én er lige glad med mode 
Moderator Hvad er mode?  
Dennis Bare man ikke går i skjorte Én er lige glad bare man 

ikke går i skjorte 
Moderator Bare man ikke går i skjorte?  



Transskription af 2. fokusgruppe på Gug Skole vedrørende SPORT OUTLET, præsenteret overfor 8-10-årige 
drenge 

 18 

Bo Mode, det er noget der er populært Mode er lig popularitet 
Moderator (nikker)  
Dennis Altså (utydeligt)  
Moderator Hængerøvsbukser?  
Per Det er ikke populært  
Moderator Det er ikke populært, synes du?  
Per (ryster på hovedet) ehm ehm, (utydeligt) det er ikke særlig sejt  Én synes ikke 

hængerøvsbukser er 
populært 

Moderator Det er ikke sikkert, men derfor kunne det måske godt være mode for 
nogen 

 

Bo Det er populært altså Én anden synes 
hængerøvsbukser er 
populært 

Moderator (nikker)  
Peter Det blev opfundet i fængslet  
Moderator I fængsler?  
Bo Mmm, fordi de må jo ikke gå med livrem og sådan noget, og så falder 

bukserne ned 
 

Moderator Okay   
Dennis Og så alt og så selvfølgelig så skal tøj være så dyrt som overhovedet 

muligt 
Mode er dyrt tøj 

Bo Mmm…   
Moderator Det er også mode  
Bo og Dennis Mmm, ja  
Moderator Er det noget I går op i?  
alle Næ, nej, ikke specielt Ingen prioriterer det dyre 

tøj 
Bo Der er nogen der er nogen, en fra vores klasse køber for eksempel 

bukser til tusind kroner, og så skal det være et bestemt mærke og 
sådan noget 

 

Dennis Der er der tre der gør  
Bo Hvem?  
Dennis Thomas, Kristoffer (Moderator afbryder)  
Moderator Hvad synes I om sådan noget?  
Dennis Jeg er sådan set lige glad, det er ikke mine penge Er lige glad med dem, der 

køber det dyre tøj 
Bo Det er jeg også, jeg er også lige glad  
Lasse Jeg synes det er (utydeligt) at bruge over tusind kroner på et par 

bukser 
 

Bo Jeg har et jeg har bedre ting at bruge mine penge til end bukser Vil ikke bruge sine penge 
på det dyre tøj 

Moderator Ja   
Bo Og tøj jo  
Moderator Så I kunne ikke finde på at bruge så mange penge på et par bukser?  
alle Nej (ryster på hovedet)  
Moderator Men hvad med nu kan jeg se er det ikke en Pumatrøje, du har på 

(kigger på Per)? 
 

Per Mig?  
Moderator Ja   
Per Jo   
Moderator Hvad med sådan noget med mærketøj på den måde? Er det rart at 

have noget på med et rigtig mærke? 
 

Dennis (siger lyd) der er sådan noget, man lægger specielt mærke til Går ikke så meget op i 
mærketøj 

Moderator Nej   
Lasse Nogle gange så er jeg lige glad med hvad for et mærke, bare jeg 

synes det er sejt selv, ja 
Det vigtige mht. tøj er at 
det ser sejt ud, ikke 
mærket 
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Bo Bare man selv kan lide at gå i det  
Moderator (nikker) …men så I går ikke sådan op i jeres udseende, nu kan jeg se 

du har lidt (Lasse afbryder) 
 

Lasse Ja   
Moderator Lyst hår her på toppen (rører ved Lasses hår)  
Lasse Ja, det skulle have været hvidere, men frisøren han gjorde det gult, 

men jeg sagde (utydeligt) hvidt end det skulle være 
 

Moderator Ja, er det noget du selv har bestemt, det skulle se ud håret?  
Lasse Ja   
Moderator Ja, hvorfor besluttede du dig lige for at det skulle være sådan?  
Lasse Mmm, jeg synes det var lidt sejt Én går op i at håret skal 

se sejt ud 
Moderator Ja   
Lasse Jeg har også haft det det før, bare uden at det var så gult her  
Moderator Okay, men kan man så ikke sige at du går en lille smule op i hvordan 

du ser ud? 
 

Lasse Jo, det kan man godt sige  
Moderator Hvad med I andre?  
Bo Jeg er lidt sådan lidt lige glad  
Moderator Men det er alligevel ting, du ikke vil have på  
Bo Ja, det er ting, jeg ikke vil have på Kan ikke adskille 

prioritering af udseende 
overfor hvad børnene 
ikke vil gå i 

Moderator Så I går lidt op i, hvad I har på?  
Dennis og Bo Ja   
Dennis Det gør alle Mener at alle går lidt op i 

hvad de har på af tøj 
Moderator Det gør alle?  
Dennis Ja, næsten  
Moderator Hvorfor tror I folk går op i det de har på?  
Dennis Det er vel sådan (utydeligt) så folk ikke bliver gjort grin af Tøjprioriteten skyldes 

mobbefaren 
Lasse Ja, hvis der er noget der har sådan noget rigtig smart tøj på, og så 

har man bare sådan noget rigtig grimt tøj på for eksempel (utydeligt) 
 

Moderator Bliver man så drillet, hvis man? (utydeligt)  
Dennis (utydeligt) der er én fra vores, der er nogle fra vores klasse, der er én, 

der går i skjorte og bukser helt op over navlen, og den anden går med 
bukser ned over knæene eller hvad jeg nu skal sige 

 

Moderator Mmm…  
Dennis Og så gør han så grin med øhh altså Thomas gør lidt grin med øhh 

Jonas 
 

Bo En fra Jonas eller en fra vores klasse, der hedder Jonas, han drillede 
ham med at han gik i tøj fra H & M 

 

Moderator Okay   
Dennis Det han sådan set også selv Thomas  
Bo Ja   
Moderator Men er det ikke okay med øj fra H & M?  
Lasse og Bo Jo  Tøj fra H & M mærket er 

okay 
Moderator Hvorfor blev han så drillet med det?  
Dennis Det har jeg sådan set på lige nu, jeg har underbukser fra H & M på, 

men dem vil jeg helst ikke lige vise frem 
 

Moderator Ej, det synes jeg også bare du skal holde væk  
Peter (griner)  
Bo Altså det er lidt lige meget hvad man sådan altså bare man selv kan 

lide at gå i det, og at man selv synes man ser  
Mærket er ikke 
afgørende, men det er 
vigtigt at man selv synes 
man ser godt ud 
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Moderator Hvad så hvis man bliver drillet med det tøj, man har på? Bliver man så 
ked af det? 

 

Bo Ja  Bo bliver såret over at 
blive drillet på baggrund 
af tøjet 

Lasse Nogle gange så kan man (utydeligt)  
Moderator Holder man så op med at gå i tøjet?  
Lasse Nej  Lasse mener dog, at man 

ikke holder op med at gå 
i tøjet, selv om man 
bliver drillet pga. det 

Dennis Det er der nogle, der gør  
Bo Mmm…  
Moderator Ja, okay  
Lasse (utydeligt)  
Moderator Da du gik i hvad siger du?  
Lasse Joggingtøj  
Moderator Ja du gik i joggingtøj  
Lasse Ja, der var der nogle, der gjorde det, det er kun derfor at jeg vælger 

at købe tøj (utydeligt) jeg synes bare ikke at det er så smart 
 

Moderator Nej   
Lasse  (utydeligt)  
Moderator Og så holdt du op med det?  
Lasse Ja  Samme barn holdt dog 

op med at gå i joggingtøj 
pga. mobning 

Moderator Ja …okay, men jeg synes I var rigtig gode, I havde en masse gode 
ting at sige 

 

Dennis Nej, vi skal ikke allerede op nu, vel?  
Moderator Nej, jeg skal lige bede jer om én ting mere inden I skal tilbage  
Lasse Mmm…  
Moderator Jeg skal bede jer om at lave en collage   
  COLLAGE 
Peter Og hvad er en collage? Peter ved ikke, hvad en 

collage er 
Moderator En collage, der har jeg sådan en masse blade her, som I må deles lidt 

om dem, for der er kun ét af hver, så skal I bare klippe alt ud derfra 
som I synes er rigtig fedt (deler blade ud) 

 

Bo Hvad så hvis der ikke er noget, der er fedt?  
Moderator Så klipper I det ud, jamen så må du lave en blank collage, men mon 

ikke der er lidt der er fedt deri? 
 

Bo Anders And blad  
Moderator Og så får I lige en saks  
Bo Jeg vil gerne have det der GOAL blad der, det der GOAL der GOAL bladet prioriteres i 

udarbejdelsen af collagen 
Dennis Det er det nye  
Bo Ja, det har jeg der hjemme Har GOAL der hjemme 
Dennis Nå ja, det er (utydeligt)  
Moderator Og så får I en limstift, og så klipper I bare alt det ud som I synes er 

rigtig fedt, og så limer I det på jeres papir 
 

Dennis Har du ikke det?  
Bo Mmm…  
Dennis Har jeg også  
Moderator Her er der en limstift til dig (rækker limstift til Per), værsgod  
Bo Må man godt tage de her plakater ud  
Moderator I skal bare klippe det ud I synes er rigtig fedt, og så bare  
Bo Jeg hiver dem ud  
Moderator Ja, det er i orden  
Bo Jeg hiver bare lige bladene fra hinanden  
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Dennis Ja (utydeligt), så er det lavet, så er den collage lavet  
Bo Jeg er færdig med min collage, værsgod her er den  
Dennis Og her er min  
Moderator Tror du ikke du vil kigge lidt mere i de andre blade også?  
dennis (utydeligt)  
Bo Åhh, jaaa  
Per Så skulle (utydeligt)  
Moderator Så må I deles lidt om bladene hvis det er  
Bo Han er grim  
Dennis Hvem?  
Bo Ham dér… det er (utydeligt)  
Dennis Godt set  
Bo Det blev kun Ronaldinho, ham der (peger på Dennis’ blad) skal du nok 

ikke lige have med 
 

Dennis Hvorfor?  
Bo (utydeligt)  
Lasse (utydeligt)  
Bo Jeg skal lige se om der er nogle her, som jeg gider at have  
(utydelig) (utydeligt)  
Peter Der lå (utydeligt) (peger på Bos papir)  
Bo Nej, jeg kan ikke lide Brøndby Brøndby er ikke et sejt 

hold 
Peter (griner)  
Bo Brøndby det er det værste  
Lasse Ja   
Dennis Åhh, der er er det Nicklas Jensen?  
Bo Ja, jeg skulle bare lige have den her side, for helvede så røg hans ben 

jo af 
 

Dennis Dt er synd for ham  
Peter (utydeligt) på den anden side  
Dennis Så   
Moderator Fik du ikke også en saks? (kigger på Peter)  
Bo  Jeg hiver det ud  
Moderator Okay   
Peter Enten så skal du (utydeligt)  
Moderator Har du set, der ligger også (utydeligt) (rejser sig op)  
Bo Nu tabte han til (utydeligt) her værsgod tag bladet   
Moderator Der er også et Spiderman? (viser blad til Lasse)  
Lasse Nej  Spiderman bladet er ikke 

fedt 
Moderator Basserne?  
Bo Nej, det tror jeg ikke lige Basserne er ikke fedt 
Per Basserne  
Moderator Basserne  
Per  (utydeligt)  
Per Jaaaa (griner) Én synes dog at Basserne 

er fedt 
Lasse Hvor er det snyd  
Bo (kigger på Dennis’ papir) Hvad er det?  
Lasse (griner)  
Dennis Det er (utydeligt)  
Peter Han er god  
Lasse (utydeligt)  
Dennis Alexander  
Bo Alexander  
Dennis Mmm…  
Lasse Putter du de der (utydeligt) hov  
Moderator Nu skal jeg tage den op  
Lasse (utydeligt)  
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Bo Jeg skal lige have ham her ud, han er nemlig rigtig grim  
Dennis Hvem?  
Bo Ham   
Dennis (utydeligt)  
Bo Spilleren er god, trøjen er dårlig  
Dennis Ahh det er nok nogen (utydelig) Beckham er solgt  
Bo Mmm, Beckham er et svin Hader Beckham 
Lasse Nej, pu ha  
Moderator Nej   
Lasse Spørg om du ikke kan låne nogle af deres så, når de lige har kigget 

dem igennem …mmm… 
 

Dennis Kan du bruge den her?  
Lasse Mmm, nej (ryster på hovedet) (utydeligt)  
Peter (griner)  
Bo (utydeligt)  
Dennis 1. A  
Bo Ja, det ved, det ved jeg sgu ikke  
Dennis Hov, røg hovedet ned? Ja  
Moderator Jeg tror også der er noget drengetøj heri, hvis det er (tager fat i et 

blad) 
 

Bo Skal han klippe tøj?  
Moderator Det behøver det ikke at være, men det kunne være noget, der var flot  
Bo Lasse, vil du have dem her? (rækker papirer til Lasse)… (synger) 

(utydeligt) 
 

Dennis Så mener (utydeligt)  
Bo Det er (utydeligt)  
Lasse (utydeligt)  
Moderator Nej, okay  
Dennis Det er sådan noget fritid, det er et drengeblad  
Moderator Du er mest til fodbold (snakker med Lasse)  
Peter Der er også én, jeg skal have  
Lasse Jaa, tegneserie, ej, må jeg gerne få den?  
Peter Det er Scooby Doo  
Lasse (utydeligt) nej  
Peter Mobiler  
Bo Vil du ikke gerne have en plakat med Brøndby?  
Peter (griner)  
Lasse Nej tak  
Peter Hvor er den henne?  
Bo  Ved jeg ikke, så bare lige (utydeligt) Nielsen  
Peter Nå ja Per Nielsen er der ikke  
Bo Han er en veteran, ved du godt det?  
Peter Han er også grim  
Bo Ja, det er lige som (Dennis afbryder)  
Dennis Prøv at se  
Bo Hvad? Svampe Bob Firkant?  
Dennis Det var sådan set ikke ham  
Bo Nå   
Dennis Det kan godt være du er fan af ham  
Bo Jeg kan ikke lide Svampe Bob Svampe Bob er ikke fedt 
Dennis Han er rimelig sej  
Bo (griner) ja, det er kun (utydeligt) der synes det  
Lasse (utydeligt)  
Bo Den her må du også godt låne  
Peter Ehm ehm (ryster på hovedet) grim, grim  
Bo Han er dårlig  
Lasse (utydeligt)  
Bo Åhh der er Van Nistelroy, ham vil jeg have  
Lasse Ja   
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Peter (utydeligt)  
Bo Her er Milan  
 Peter og Bo (utydeligt)  
Bo (utydeligt) van Nistelroy er der nogen, der vil have Peter Crouch? Greg 

(utydeligt) 
 

Dennis Nææ, hvad laver du?  
Lasse Så har I klippet alle (utydeligt)  
Dennis Nej  
Lasse Det er (utydeligt)  
Per Jeg skal på toilettet  
Moderator Okay, der et toilet lige rundt om hjørnet, tror jeg nok  
Bo Må vi godt tage os god tid til at lave collagen?  
Moderator I har en ti minutters tid til det  
Bo Okay, så skal jeg nok tage mig rigtig god tid til det  
Lasse (utydeligt) jeg ikke  
Peter (utydeligt)  
Lasse Der er én mere her  
Bo Er der nogle der vil have van Nistelroy?  
Peter Nej   
Dennis (utydeligt)  
Lasse Ej, (utydeligt) der har klippet noget af (utydeligt) ansigt ud  
Bo Uhh   
Peter (utydeligt) Per Nielsen  
Moderator Hvad med Thomas Helveg?  
Lasse Nej, overhovedet ikke  
Moderator Han er da på landsholdet, er han ikke?  
Bo og Dennis Jo   
Dennis Jo, han spiller for OB  
Moderator Hvem?  
Bo Thomas Helveg  
Dennis Han er ikke udtaget, han er ikke trupspiller  
Bo Nu tager jeg bare hele den her plakat her, må vi skal vi have lidt 

større papir? Tror jeg lige som vi har brug for 
 

Dennis Jeg har mange billeder  
Lasse Der er kun pigeblade tilbage   
Dennis Jaaa, pigebladet Wendy  
Moderator Der er også sådan noget med computere  
Dennis Ja, det her skal jeg også have  
Bo Så klipper vi Gravesens (utydeligt), han fik nul tre  
Lasse (utydeligt)  
Dennis Det gjorde Esbjerg også  
Lasse (utydeligt)  
Bo Sådan  
Moderator helst, I kan se nogle af de andre (utydeligt)  
Bo (utydeligt) Tempelriddernes Skat to  
Lasse (utydeligt)  
Bo Den gider jeg ikke have Vil ikke have plakat af 

Tempelriddernes Skat II 
Dennis Jo, du vil  
Moderator Nu her når de er færdige med øhh (Bo afbryder)  
Bo Hey, jeg skal bruge hele den her plakat  
Moderator …Streetboys dernede, så se om du ikke kan få det  
Bo Åh, den her skal også på  
Bo og Peter (utydeligt)  
Dennis Jeg skal ud og have nogen pigeblade, hvem skal bruge det her? (giver 

blad til Moderator) 
 

Moderator Her   
Dennis Jaaa   
Bo Ad, der er jo klister på, skidt med det klister  
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Lasse (utydeligt)  
Bo Det der det skal jeg også have…upsi, det gik vel ikke udover nogen? 

Pu ha 
 

Dennis (utydeligt)  
Bo Du skal ikke tage mit  
Dennis Jo jo  
Bo Nej   
Dennis Du skal ikke have det hele  
Bo Jo, jeg skal så  
Dennis Du har jo ikke sådan et stor et  
Bo Jo, jeg har, du må gerne få det her (peger på blad)  
Dennis Ja ja  
Bo Jeg hugger det bare selv  
Dennis og Bo (utydeligt)  
Dennis Nu har jeg klippet i (utydeligt) fjæs her  
Bo (utydeligt)  
Dennis (utydeligt)  
Bo Det ved jeg godt  
Dennis Skal du have ham?  
Bo Nej (utydeligt)  
Dennis (utydeligt)  
Lasse Må jeg ikke også godt (utydeligt)  
Moderator Det må du gerne  
Dennis (utydeligt)  
Moderator Det bestemmer du selv  
Bo Jeg skal have det hele af det her  
Peter Hver er det?  
Bo Vil du gerne have (utydeligt)  
Dennis Nej  
Bo Sikker?  
Dennis Han er grim  
Bo Vil du gerne have ham der (utydeligt)  
Dennis Nej   
Bo Er der nogle der vil have Poul Scoles?  
Dennis Nej, jeg vil gerne have Christiano  
Bo Det vil jeg også  
Peter (griner)  
Bo Jeg har slet ikke set ham  
Dennis Det sagde du selv  
Bo Det er fordi du er en idiot, var det ikke smart tænkt hvad ?  
Dennis Nej, det var det faktisk ikke  
Bo Jeg må ikke klippe noget af Christiano i stykker, så klipper jeg bare 

henover 
 

Dennis Prøv at se, nu er den grim (lægger papir på Bos hoved)  
Peter (utydeligt)  
Lasse Ad   
Bo Den her (utydeligt), den er til mig, og bladet  
Peter Er den til mig (utydeligt)  
Bo Nej, det er til mig  
Lasse (utydeligt)  
Moderator (utydeligt) tror den står lige derovre (peger ud i luften)  
Bo Jeg bruger det  
Lasse Hvorfor lægger jeg altid (utydeligt)  
Bo Fordi jeg ser (utydeligt) værsgod (smider papir over til Dennis), vil du 

ikke have sat (utydeligt) 
 

Dennis Ja (utydeligt)  
Bo Han er da god  
Dennis Nej, vil ikke have agurk  
Bo Han hedder (utydeligt)  
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Dennis Ja, men jeg kalder ham altid for agurk  
Bo (utydeligt) der var han  
Dennis Skal du (utydeligt)  
Bo Nej, ikke (utydeligt), det er lidt ulækkert at han rækker tunge, det ser 

lidt ulækkert ud 
 

Moderator Nu er der ikke så langt tid  
Dennis (utydeligt)  
Moderator Jeg tror også I godt lige så stille I kan begynde at klistre på jeres  
Bo Jamen jeg er ikke færdig  
Moderator Men der går ikke så langt tid før vi er færdige  
Bo Jamen det er derfor vi tager os god tid (utydeligt), hey er der nogen 

der vil have (utydeligt) 
 

Peter Ja (utydeligt), det vil jeg  
Bo Det vil jeg også  
Peter (utydeligt)  
Lasse Der er ikke meget, jeg gider have  
Dennis (utydeligt)  
Bo Okay du kan godt få (utydeligt), jeg har bare lige klippet næsen af 

ham 
 

Peter (griner)  
Dennis Nej, så gider jeg ikke have ham  
Peter (utydeligt)  
Bo Det er ikke det er ikke det er Høghs det der ovre  
Dennis, Lasse og 
Peter 

(utydeligt)  

Bo Jeg forsvarer dine ting  
Bo og Dennis (utydeligt)  
Bo Ja, ham vil jeg faktisk have, han er god, men jeg kan jo ikke klippe i 

det her, jeg skal lige se om der er nogle andre jeg lige skal have, nej 
 

Moderator Så drenge, nu er tiden ved at være gået  
Dennis Nej   
Moderator Vil I lige sørge for at klistre tingene på nu   
Peter Klistre på  
Bo Men vi skal lige  
Moderator (utydeligt) skrive jeres navn og alder igen bagpå papiret  
Peter (utydeligt)  
Bo Wupti, det gik lige ud over hans hoved  
Moderator (utydeligt)  
Dennis Vil du stadigvæk have den?  
Bo Hvad?  
Dennis Vil du stadigvæk have den på?  
(utydelig) Bagpå  
Lasse (utydeligt)  
Bo Nej, det tror jeg ikke …jeg har ikke plads på min plakat, jeg har en 

stor én, hvad skal jeg gøre med den? 
 

Moderator Øhh, den er lidt svær at ned på papiret  
Dennis (utydeligt)  
Lasse Så så er jeg færdig (giver papir til Moderator)  
Moderator Jeg vil godt nok gerne have den over på A4 papiret  
Lasse (utydeligt) bagpå  
Moderator Tak   
Bo Så må jeg bare klippe de vigtigste ting ud  
Moderator Ja   
Dennis Og hvad er det så for nogen?  
Bo Det er det hele  
Peter (griner) (rækker papir til Moderator)  
Bo Nå men jeg kan jo ikke få det hele  
Moderator Tak   
Peter (utydeligt)  
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Bo Er der nogle der vil have det?  
Dennis Nææ  
Lasse og Peter (utydeligt)  
Bo Jeg gider heller ikke have det  
Moderator (utydeligt)  
Peter (synger) (utydeligt)  
Bo Hovsa  
Lasse Må jeg lige se  
Bo Hey, der er ikke nogen der har taget noget af mit vel?  
Lasse (utydeligt)  
Dennis Nej   
Moderator Okay   
Peter (utydeligt)  
Bo (utydeligt) det betyder ikke røre, ikke røre  
Peter (griner)  
Bo Ikke røre  
Peter Jeg (utydeligt)  
Moderator Så   
Bo Han kan da bare lade være med ar røre  
Moderator Hvis I er færdige, så må I gerne have lov at gå  
Dennis Nej   
Bo Det her det her det skal jeg have på  
Moderator Og så skal I have rigtig mange tak (Bo afbryder)   
Bo Må jeg ikke lime på begge sider, jeg skal have det her med (viser 

papir til Moderator) 
 

Moderator …for jeres deltagelse, du må kun have noget på den ene side, du skal 
jo have navn på den anden side 

 

Bo Jamen kan jeg så ikke klistre to papirer sammen?  
Moderator Så kan du klistre ovenpå det der igen  
Bo Jamen alt sammen er vigtige  
Moderator Så må du klistre lidt rundt om det  
Dennis Det er han da ikke  
Moderator Over fødderne eller sådan noget  
Dennis Han er ikke vigtig  
Bo Christiano, du skal   
Dennis Han er heller ikke vigtig (peger på Bos papir)  
Bo Men han kan jo ikke sidde sådan der vel?  
Dennis Er han vigtig? (peger på Bos papir)  
Bo Ja   
Dennis (synger)  
Bo Jamen så må jeg bare, hvad gør jeg så, hvor er der en saks henne?   
Moderator Der er sakse her  
Bo Godt så tager vi lige de vigtigste  
Dennis Uhhh… jeg mangler lige (utydeligt), skal du have ham  
Bo Ja, ham skal jeg have  
Dennis Den der  
Bo Jeg skal have ham her  
Dennis Vil du vil du gerne have Rooney?  
Bo Ja, men ham må du gerne få  
Dennis Så klip ham ud, så klip ham ud (utydeligt)  
Bo Og så skal jeg lige  
Dennis Du skal ikke have Babyface vel?  
Bo Nej, jeg skal sgu ikke have Babyface, nej,.(utydeligt), jeg skal have en 

kiksekage 
 

Dennis Skal du have kiks?  
Bo Mmm, godt, så nu skal vi til at lime på, godt, jeg starter med dem jeg 

ikke kan undvære 
 

Dennis Christiano  
Bo Godt, van Nistelroy, du kommer herop, Giggs og Christiano i står ved  
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siden af hinanden 
Dennis Christiano, har du allerede limet det på?  
Bo Mmm Christiano Ronaldo er sej 
Dennis Tænk du gider (utydeligt)  
Bo Mmm…  
Dennis Kan du bruge den her (kigger på Per)?  
Per Nej   
Bo (utydeligt), Christiano  
Dennis Så er der en til gave til dig  
Moderator Tak for det  
Bo Nu tror jeg at jeg er færdig  
Moderator Tak fordi du ville hjælpe os i dag  
Bo Hey vent lige  
Dennis Okay   
Bo Så nu skal jeg bare finde limen, skal man lime det godt på?  
Moderator Nej, bare lim (utydeligt) på  
Bo (utydeligt), jeg tager mig altid god tid, hvis man kan slippe for skolen, 

altså Grethes timer rettere sagt, ikke også Høgh? 
 

Dennis Der var en dag hvor min mor og far de (utydeligt) så kunne jeg ikke 
komme i skole 

 

Moderator Tak for det (får papir fra Per)  
Dennis (utydeligt)  
Moderator Tak for hjælpen, vil du have en slippepind med på vejen?  
Per Mmm… mmm…  
Dennis Hedder din storesøster ikke (utydeligt)  
Per Jo   
Bo Hun har gået på vores skole  
Dennis Hun har gået i vores klasse  
Bo  Nå ja, hvor hvor hvor hvad for en skole går hun på?  
Per Rudolf Steiner skolen  
Dennis Hvorfor flyttede hun?  
Per Hun kunne vist ikke lide skolen  
Dennis Nå okay  
Per Det var det hun fortalte til mig  
Dennis (utydeligt) fordi vi fik så mange lektier for  
Per Hvad?  
Dennis Hun sagde til os at det var fordi hun fik for mange lektier for  
Bo Det kan også godt være, man ved aldrig  
Moderator Tak for i dag, tak  
Bo Kan man godt lime nogle på inden under de andre billeder?  
Moderator Er du ved at være færdig  
Bo Ja, er det snart  
Moderator Det var godt  
Bo Jeg tager mig altid god tid  
Moderator Ja, det kan jeg forstå  
Bo Ja, nemlig  
Dennis Er det klokken halv, timen slutter?  
Moderator Ja (nikker)  
Dennis Nå okay  
Moderator Så I når lige tilbage og får lidt med, I når lige at få lektier for  
Dennis Ja men  
Bo Skal jeg så skrive navn bagpå?  
Moderator Navn og alder bagpå  
Bo Så skal jeg bruge en blyant, nå nej  
Dennis Og tusch  
Bo Nu håber jeg I kan læse det  
Moderator Det tror jeg godt vi kan  
Bo Kan I læse det?  
Moderator Sagtens, jeg skriver meget grimmere end du gør  
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Bo Det tror jeg ikke  
Moderator Det tror jeg  
Bo Det tror jeg ikke  
Dennis Er du færdig?  
Moderator Tak for i dag  
Dennis Selv tak  
Bo Uhh   
Dennis Farvel   
Moderator Farvel   
(utydelig) (utydeligt)  
Dennis Jeg venter på dig  
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Bilag 21 
Ytrer Udsagn Kode 

Moderator  Vi prøver lige igen (klapper) er du med, Britt? (kigger ud på kameraet)  
Kamerakvinde 
(Britt) 

Ja   

Moderator Yes …(Kigger på respondenterne) Som I kan se så har jeg lagt sådan 
en annonce foran jer, øhh har I set den her annonce før? 

Ikke set annoncen før 

Mette  Nej   
Trine (ryster på hovedet)  
Rikke Nej, ikke rigtig  
Moderator Nej.. øhh kan I prøve at beskrive for mig, sådan hvad I ser I den? 

Hvad, hvad kan I sådan se på den? 
 

Mette Jeg synes den ser god ud fordi at der, de viser forskellige ting i den God annonce, fordi den 
viser flere ting 

Moderator Ja (kigger på Mette)  
Mette  Altså det er ikke det samme hele tiden  
Moderator Nej.. kan du prøve at uddybe lidt, hvad, hvad, når du siger den er 

god, hvorfor, hvorfor er den god? 
 

Mette Altså det er sådan lidt (peger på annoncen) drengene er for sig og 
pigerne er for sig sådan altså 

 

Moderator (nikker) Ja  
Mette Men det kunne også være godt hvis de var sammen  
Moderator Ja    
Mette  Ja, jeg synes det ser fint ud  
Moderator Ja (nikker) hvad med jer andre?  
Trine Øh, jeg synes det er godt fordi der er (nikker mod annoncen) her er 

for eksempel den samme vare øh en til dreng (bevæger begge 
hænder mod højre) og en til pige (bevæger begge hænder mod 
venstre) 

Appellerer både til drenge 
og piger 

Moderator Ja   
Trine  Øhh, stadigvæk den samme men sådan  
Moderator Ja (kigger på Mia)  
Trine Øhmm   
Mia Jeg synes også den er fin,   
Mette (kigger på Mia)  
Mia  fordi jeg synes det er fint når de blander farverne sammen (bevæger 

sin højre hånd hen over annoncen) fordi man ser ikke rigtig, nogen 
gange så ser man ikke lyserød og grøn sammen 

Blandede farver  

Moderator Nej… hvad springer jer sådan i øjnene når I kigger på den? Er der, er 
der noget der springer jer i øjnene… 

Farver tager fokus 

Mette  Farverne (kigger op på moderator, griner lidt)  
Moderator …hvad kan man sådan sige I lægger mest mærke til?  
Mia Altså jeg synes den..  
Mette Farverne.. (kigger på Mia)  
Mia …den der lyserøde en (peger på annoncens øverste højre hjørne)  
Moderator Ja … den lyserøde top pigen har på?  
Mia  Ja   
Moderator Ja   
Rikke  Jeg synes altså også det er de der gummistøvler, for hvis det er om 

sommeren så er der jo ikke rigtig nogen der gider gå med 
gummistøvler  

Gummistøvler undrer 
(Afkoder bottom up) 

Moderator Nej   
Rikke Det synes jeg bare er sådan lidt underligt, der er der  
Moderator Ja.. hvad siger I andre til, til det?  
Trine  Mmm, jeg synes også det er, det er meget farverne i hvert fald  
Moderator Mmm…   
Trine  Sådan, hernede i hjørnet øhh (bevæger sin finger henover bunden af  
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annoncen) farver 
Moderator Ja.. (kigger ned på annoncen) hvad med overskriften der er deroppe? 

Den der står aller-, allerøverst oppe (peger på overskriften på 
annoncen) heroppe (bøjer sig ind over bordet og peger på 
overskriften på Mette og Trines print af annoncen) 

 

Mette  Jeg synes den er god, også for, de viser at man også godt kan bruge 
gummistøvler i sommeren også, og  

Gummistøvler forklares 

Moderator (nikker)  
Trine og Rikke (kigger på Mette)  
Mia (kigger ned på annoncen)  
Mette  Altså ikke behøves skal være i regnvejr og sådan noget  
Moderator  Mmm…   
Mette  Når man går en tur på stranden eller et eller andet  
Moderator Ja (nikker) ja  
Rikke Jeg synes det er sådan lidt, fordi når de skriver at det er sådan hele 

familien, så synes jeg også de kunne finde nogen voksne og sætte ind 
så 

Mangler voksne på 
annoncen 

Mia  Og nogen teenagere  
Moderator Ja (nikker)  
Trine (nikker)  
Moderator Ja det kan man undre sig over ja (kigger ned på papirer) har I, kender 

I det der mærke der står her (bøjer sig ind over bordet og peger på 
Mette og Trines print af annoncen) 

Kender Color Kids 

Mia  Ja   
Moderator Kender I det?  
Mette Ja (nikker)  
Moderator Er det noget I selv har? Eller har set nogen…  
Mia  Jeg har brugt det Mia har haft tøj fra Color 

Kids 
Moderator …eller kender nogen der har det?  
Mia  Jeg har brugt det  
Trine Jeg har faktisk, jeg har faktisk lige fået noget fra det så  
Moderator Ja...ja, hvad har du fået derfra?  
Trine  Øhh, tre par shorts af min veninde i fødselsdagsgave Har shorts fra Color Kids 
Moderator Ja, okay  
Trine (nikker)  
Moderator (kigger på Trine) Du har lige haft fødselsdag?  
Trine  Ja   
Moderator Tillykke med det  
Trine Tak (smiler)  
Moderator Hvad med dig (kigger på Mia) du havde også noget?  
Mia  Ja, jeg, jeg har sådan en taske fra Color Kids Har taske fra Color Kids 
Moderator Ja   
Mia  Den er sådan, meget sådan brun (illustrerer størrelsen med 

hænderne) 
 

Moderator Hvorfor er det lige det mærke I godt kan lide?  
Mia  Jeg gik egentlig ikke efter mærket jeg syntes bare tasken var pæn  
Moderator (nikker) Ja   
Mette Jeg synes det er et godt mærke, det holder også til meget altså Color Kids, godt og 

holdbart 
Moderator (kigger på Mette) Ja  
Mette  Og der har jeg også en lille taske derhjemme og den har jeg haft i 

rigtig, rigtig lang tid nu, og den fungerer stadig væk (kigger på 
Moderator) 

 

Moderator Ja (nikker) .. hvad med dig (kigger på Trine) tænkte du over at det 
var mærket Color Kids eller… 

 

Trine  Øhh (ryster på hovedet)  
Moderator …var det bare fordi du godt kunne lide shortsene du fik eller?  
Trine  Jeg, jeg syntes de var rigtig søde også, jeg, jeg tror bare det var fordi  
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de så sådan ud 
Moderator Ja   
Trine  Jeg tror ikke rigtig det var mærket jeg tænkte over Tænkte ikke på mærke 
Moderator Nej (ryster på hovedet)  
Trine Men så fik jeg så at vide at det var det der  
Moderator Ja, okay (nikker) ..hvis nu I kigger sådan på øhh, på den, de 

forskellige tekster er står rundt omkring her (bøjer sig ind over bordet 
og peger på Mette og Trines print af annoncen) I kan godt se der står 
lidt forskellige ord sådan (sætter sig tilbage) er der nogen, hvis I lige 
bruger lidt tid på lige og kigge det igennem, er der nogen ord I synes 
der er noget svære at forstå.. eller læse? 

 

Mia  Altså jeg synes det er lidt svært at læse det der (peger ned på 
annoncen og læser op) kon, koncep, koncept jeg kan næsten ikke 
engang finde ud af at sige det 

’Konceptet’, svært ord 

Moderator Ja, (nikker) ja  
Mia  Ja, konceptet  
Moderator Ja, godt  
Mette  Jeg synes godt det kunne have været lidt større sådan man også 

bedre kan se det, også for, for de mindre børn, hvis nu dem i 2. 
klasse og sådan noget sidder og læser det, så kan de ikke særlig godt 
læse det, fordi de har svært ved at læse 

Gerne større typer 

Moderator Nej   
Mette  Så kunne det godt være lidt større, hvis de også selv vil prøve at læse 

det 
 

Moderator Hvad, hvad er det du gerne vil have, var det det der (bøjer sig ind 
over bordet og peger på Mette og Trines print af annoncen) du gerne 
ville have større eller bare? 

 

Mette Nej det der (peger på annoncens nederste højre hjørne) små noget 
der 

 

Moderator Ja   
Mette  Det kunne godt lige være en tand større  
Moderator (nikker) Ja   
Trine  Også, når det også er til børn, ikke?  
Mette  Ja   
Trine  Så skulle de også  
Moderator (nikker) Selvfølgelig  
Mette Også, også de ældre hvis de også har svært ved at læse, så er det 

også… 
 

Moderator Ja (nikker)  
Mette  Fint nok hvis det kunne være større for dem også  
Moderator Ja (nikker) …hvem tror I øhh, hvem, hvem tror I øhh hvad hedder 

det, hvad tror I annoncen gerne vil fortælle 
 

Mia  At nu har de tilbud på sommertøj, og at vi skal købe det fordi at, eller 
hvis vi bare går i det samme varme tøj så bliver det alt for varmt 

Annoncerer om sommertøj 

Moderator Ja… hvem er de, når du siger de, hvem er de?  
Mia  Det er os mennesker (laver en cirkelbevægelse med højre hånd foran 

ansigtet) 
 

Moderator Ja   
Mette (utydeligt)  
Moderator Hvis nu I lige kigger på logoet heroppe (bøjer sig ind over bordet og 

peger på Mette og Trines print af annoncen) det vi også snakkede om 
før, hvis I så kigger på den cirkel der, der lige ved siden af der hvor 
der står Color Kids (sætter sig tilbage) 

 

Mette  Jeg…  
Moderator  Hvordan, hvordan ser I det?  
Mette  Jeg synes det er fint nok, fordi det viser også et barn (kigger på 

Moderator) 
Logo viser et barn 

Moderator Ja (kigger på Mette)  
Mette  Altså også at et menneske Logo viser et menneske 

(afkoder indeksikalsk tegn) 
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Moderator Ja   
Trine  Mmm…   
Mia Men det er lidt svært fordi det kan både være en dreng og en pige Skelner ikke mellem køn 
Moderator Ja   
Rikke  Det kan også bare være et menneske  
Trine  Ja, det kan det også godt være  
Mette  Jeg synes det ligner godt  
Moderator Ja   
Trine  Ja, det er ikke sådan det er fordi det er helt lyserød eller helt blå, fordi 

det er jo både til drenge og piger 
 

Moderator Ja (nikker)  
Trine  Ja, det synes jeg også er meget godt  
Moderator Ja   
Mette  Og det viser også at faktisk alle mennesker godt kan bruge det der 

Color Kids, at det ikke behøves kun at være på grund af mærket at 
det passer til børn 

Color Kids passer til alle 

Moderator Ja (nikker)  
Mette  Men også deres..  
Mia  (kigger på Rikke) Color Kids’ne (griner)  
Mette  ..andre mennesker kan bruge det  
Moderator Ja, det var godt… er der noget andet i logoet I kan se, udover 

mennesket? 
 

Mia  Altså til at starte med der kunne jeg ikke lige se hvad det var, men så Tog tid at afkode logoet 
Moderator Mmm, hvad var det første du tænkte, da du lige ser det  
Mia  Hvad er det  
Moderator Ja   
Mette (griner)  
Mia Og så kigger jeg lidt længere på det, og så fandt jeg ud af det var et 

menneske 
 

Moderator Ja   
Rikke Herover fra så ser jeg jo sådan lidt, så kan jeg godt se der står C K Logo kan også ses som C 

og K 
Moderator Ja (nikker) ja  
Rikke  Og så fandt jeg også ud af det var sådan..  
Mia Det står for Color Kids (griner) Står for Color Kids 
Rikke  ..et menneske eller (nikker og kigger på Moderator) eller barn  
Moderator Ja   
Mette  Ja, det ligner faktisk et C K hvis man vender det sådan der (Vender 

papiret en kvart omgang, smiler til Moderator) 
 

Trine  (kigger på annoncen og nikker) Ja  
Moderator Ja, det kan man godt..  
Mia  (vender annoncen en kvart omgang) Det står for Color Kids (vugger 

hovedet fra side til side) 
 

Moderator Ja.. nu når I så ser sådan en annonce her som handler om at, som, 
som I også selv siger at det er noget med noget tøj til, til nogen børn 
og til drenge og til piger og sådan noget.. hvad føler I når I ser sådan 
en annonce? 

 

Mette  Jeg synes det, jeg synes det er fint, men altså også der godt kunne 
være både teenagere og voksne fordi så ser de også at de faktisk 
også godt kan bruge det at det ikke kun behøves at være 

Mangler teenagere og 
voksne i annoncen 

Moderator Hmmm…   
Mette  Øhh, de mindre børn  
Moderator (nikker)  
Mette  At der også godt kan være flere forskellige størrelser (bevæger sin 

højre underarm op og ned) 
 

Moderator Ja, kommer I til at tænke på noget bestemt, når I, når I ser den her 
annonce? 

 

Mia  Jeg tænker, Yes (fører begge underarme med knyttede hænder op) 
nu er der snart sommer 

Associationer til sommer 



Transskription af 3. fokusgruppe på Solsideskolen vedrørende Sport Outlet, præsenteret overfor 11-12-årige 
piger 

 5 

Moderator  Ja   
Mette (smiler)  
Trine  Øhh, jeg tænker også..  
Moderator (kigger på Mia) Og øh hvad gør det ved dig?   
Mia  Det gør at øh jeg kan godt lide at være ude så kan vi, så kan man 

være ude mere, og så kan man også tage til stranden hvis det er 
varmt nok 

Bliver glad (emotionel 
afkodning, bygget på 
sommerafkodningen –
deduktion) 

Moderator Så du bliver, bliver du glad eller?  
Mia  Ja   
Moderator Føler du dig mere fri eller  
Mia  Altså jeg bliver glad  
Moderator Ja   
Mia  Og øh..  
Moderator Fordi sommer er en god ting for dig?  
Mia  Ja   
Mette  Jeg føler også det der med sommer og så også at, jah nu kan man gå 

en tur på stranden og man kan gå i sine gode gamle gummistøvler 
eller 

 

Moderator Ja   
Mette  Et eller andet  
Moderator Ja   
Mette  At det ikke behøves kun at være sandaler, gummistøvlerne de er altså 

også gode nok 
 

Moderator Ja   
Rikke  Også de der børn når de er glade, så bliver man også lidt selv glad  
Mette  Ja (smiler)  
Moderator Ja   
Rikke Og så kan man også se på dem at der er sommer ved dem, når de 

har det der tøj på og sådan noget 
 

Moderator Ja ..det der, der er i midten, det der gule der, vil I sige eller vil I, vil I 
opfatte det som, som noget I ville gå op i 

 

Mette  Nej, altså det tror jeg ikke, altså hvis at børnene eller mig selv kan lide 
det, så tror jeg også (kigger på Moderator) at man faktisk vil købe det 

 

Moderator Ja   
Mette  Altså man tænker også på pris men altså ikke kun på, så ved vi bare, 

fordi det er nedsat…  
 

Moderator Nej   
Mette  …men også man ville gå ud og købe det alligevel  
Moderator Så det vigtigste det er hvis tøjet det er pænt og det er noget I kan 

lide (nikker) 
Udseende vigtigere end 
pris 

Rikke (nikker)  
Mette Ja   
Moderator Nærmere end det er hvad det koster?  
Mette Ja   
Trine (nikker)  
Mia  For ellers så er det jo ikke godt at gå i  
Mette  Og det er også at det er godt, og det ikke går så let i stykker og 

sådan noget 
 

Moderator Hvad ville jeres forældre mon sige til det, hvad tror I de ville, vil, ville 
I komme hjem og sige, ’jeg kan godt lide’ for eksempel de 
gummistøvler der er der ’må jeg få dem’? 

 

Mia  Ja, altså jeg ville  
Moderator Ville dine for, ville jeres forældre så sige jamen lad os lige se hvad det 

koster eller ville de gå ud og købe det til jer? 
 

Mia  De ville sikkert sige, vi skal lige se om hvad det koster og… Forældre overvejer pris 
Trine (nikker)  
Mia  …for eksempel hvis jeg lige har fået nyt, så skal, så siger de jamen 

det må du ikke få fordi du har lige fået nyt 
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Moderator Ja .. hvad med jer? (kigger på Mette og Trine)  
Mette  Ja, altså man vil tænke over om man virkelig har brug for det eller om 

man sagtens kan bruge sine gamle fordi så kan man lige så godt 
bruge pengene til noget andet også 

Pengene kan måske bruges 
bedre 

Moderator (nikker) Ja  
Mette  Og også hvad det koster, og gå ud og se på det, om det er noget der 

virkelig holder og de er gode at gå i og 
 

Moderator Ja   
Mette  Øhmm sådan noget  
Moderator Ja  
Trine  Øhh også, hvis jeg kommer og siger til min mor øhh at øh der er 

sådan noget der og så for eksempel jeg finder et par shorts eller 
knickers eller noget jeg gerne vil have der fra, øhh så siger jeg, at der 
er halvtreds procent, og spørger hun, om det er sådan noget dyrt 
noget, og så siger jeg (trækker på skuldrene) nej, egentlig ikke sådan, 
hvis det, hvis det ikke er vildt dyrt, ikke 

Overtaler sin mor 

Moderator Mmm…   
Trine  Og så siger hun, jamen så lad os gå ud og kigge på det, og det var da 

en god ide og sådan noget 
 

Moderator Ja, så du bruger faktisk, altså du kan godt finde på at bruge prisen 
som en overbevisning til at få din mor eller far til at købe det til dig? 

 

Trine Ja (tilter hovedet lidt på skrå) altså ja, hvis det er billigt ja  
Moderator Ja (nikker) ..kunne I finde på at snakke med jeres venner, hvis I ser 

en annonce, hvis I hvis I ser den annonce her og I synes der er noget 
der er, der er flot I gerne vil have, kunne I finde på at sige det videre 
til, til jeres venner 

Kunne godt finde på at 
snakke med venner om 
annonce 

Trine (nikker)  
Mia  Det kunne jeg godt, men altså sådan..   
Rikke Det kunne jeg også godt  
Mia  ..hvis de så synes det er grimt så får man ligesom.. nå men okay, så 

ville jeg ikke gå med det i skolen, fordi så ville det bare, så ville de 
hviske sådan (løfter højre arm halvt op og ned) ’ej, vi synes bare det 
er en grim trøje’ 

Vennernes mening vigtig 

Rikke  Men alligevel, så også hvis de gør det, så vil jeg jo også bare tænke 
nå men så er jeg anderledes, det er da også fint nok at være 
anderledes, synes jeg 

OK at være anderledes 

Moderator Ja, ja.. men I tænker over hvorvidt I tror de andre kan lide det I også 
kan lide inden I siger det så, eller? 

Vurderer andres 
præferencer først 

Mette  Ja (kigger på Trine)  
Trine Ja   
Mette  Det gør man faktisk inde i sig selv tænker over  
Moderator Ja   
Mette  Vil de andre også kunne lide det, men egentlig (utydeligt) så bliver det 

sådan lidt, ej det kunne de ikke lide og det skulle jeg aldrig have sagt 
og 

 

Moderator Nej   
Mia  Også, jeg har lige fået sådan en øh, en øh t-shirt kjole ting (kører 

højre hånd op og ned foran sin overkrop) 
 

Moderator Mmm…   
Mia  Og den, den havde jeg på til en nederdel under, fordi at jeg var bange 

for at de synes at, at jeg var, at jeg havde en mærkelig tøjstil fordi 
jeg lige pludselig begyndte at gå i den 

Bange for vennernes 
reaktion på noget nyt 

Moderator Ja (nikker)  
Rikke  Men så viste det sig (slår ud med højre hånd)  
Mia  Ja   
Rikke  At det, så sagde vi bare til hende, nej du skal tage nederdelen af, du 

skal bare gå med dine gamacher 
 

Mia  (griner)  
Rikke  Og så den ned over, fordi det er fedt  
Mia  Og det var også det jeg gerne ville  
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Moderator Mmm…   
Mia  Og så næste dag så kom jeg og Trine og en der hedder Louise så kom 

vi alle tre i sådan en kjole 
 

Trine (smiler)  
Moderator Okay, ja ..øh annoncen her, som I kan se står der (bøjer sig ind over 

bordet og peger på Mette og Trines print af annoncen) nederst her 
står der Sport Outlet, har I hørt om det før 

Kender til Sport Outlet 

Alle Ja (nikker)  
Mette  Ja altså jeg har ikke hørt om Sport Outlet (peger på annoncen) men 

jeg har hørt om Outlet det er der mange steder rundt omkring ved alt 
muligt 

Kender til Outlet-
fænomenet 

Moderator Mmm…   
Rikke  Vi har prøvet at være der ude  
Moderator  Ja, købte I noget?  
Rikke  Nej for jeg kunne ikke rigtig sådan (trækker på skuldrene) finde 

noget, ja jeg fandt faktisk noget, en trøje jeg har købt 
 

Moderator Ja.. kunne du finde på at, hvis nu I tager udgangspunkt (bøjer sig ind 
over bordet og peger på Mette og Trines print af annoncen) i den 
annonce her, kunne I finde på at tage der ud? Når I har set den 
annonce her? 

Kunne godt tage i Sport 
Outlet på baggrund af 
annoncen 

Mette  Ja det tror jeg godt  
Trine  Helt klart (nikker)  
Moderator Ja   
Mette  Men også hvis det havde været teenagere (peger på annoncen) så 

tror jeg man også mere havde lyst til det, også for vores størrelse 
(kigger på Trine) 

Flere teenagere ville være 
bedre 

Mia  Ja   
Moderator Ja   
Mette  Også mere lyst til at tage derud for ej der er virkelig også noget for 

os, i stedet for kun, ej (peger på annoncen) det er kun for børn.. 
 

Moderator Mmm   
Mette  …det hele  
Moderator Ja..   
Mette  Sådan..  
Moderator (kigger og peger på Trine) når du siger helt klart til at tage derud, 

hvorfor? 
 

Trine  Øh fordi det var, det var nogle gode tilbud, og så hvis det holder godt 
ikke også (kigger hurtigt op på moderator) 

Gode tilbud 

Moderator Mmm...   
Trine Fordi jeg har også selv haft det før  
Moderator Ja   
Trine  Så (trækker på skuldrene) og hvis man så trænger til nyt tøj  
Moderator Ja.. hvad med jer? (kigger på Mia og Rikke)  
Mette og Trine (kigger på Mia og Rikke)  
Mia  Jeg kunne også godt finde på at tage derud, men øhh.. det.. det 

kommer så an på hvad, altså der står også øhmm, så skulle det så 
være noget jeg godt kunne lide at gå i 

 

Moderator Mmm (nikker)  
Mia  Og så skulle det også være for lidt større børn  
Moderator Ja.. så I synes, I synes måske de er, at de er lidt for unge, dem I ser 

her i forhold til jeres alder eller? 
Annoncen henvender sig til 
de små 

Mette  Ja   
Mia  De måtte godt være lidt større  
Trine (griner) ja  
Mette  Ja fordi at (peger på annoncen)..  
Moderator De måtte godt være lidt ældre..  
Mette  ..det er ikke sikkert at man gider gå i sådan nogen, sådan nogen 

blomstrede t-shirt der, eller så sådan.. 
 

Moderator Mmm...   
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Mette  ...en bøllehat ikke også  
Moderator Ja (nikker)  
Mette  Men alligevel jeg tror også at de mindre børn de vil jo synes at det, ej, 

hvor er det flot og gerne vil der ud 
 

Moderator (nikker)  
Mette  Men hvis der havde været nogen på vores størrelse (kigger rundt på 

de andre) så tror jeg også hellere vi havde lyst til at tage derud 
også...  

 

Trine  Mmm, ja  
Mette  ...for at se der er virkelig noget fedt tøj til os også  
Moderator (nikker) ...så selvom at de er lidt yngre end jer, så kunne I godt finde 

på at tage derud alligevel? 
Mulighed for et godt køb 

Trine (nikker)  
Mette  Ja   
Mia  Ja, for..  
Rikke  (nikker)  
Moderator Og så se om der skulle være noget til jer derude?  
Trine  (nikker)  
Mia Ja det kunne jeg godt  
Moderator Som måske bare ikke lige er i annoncen her?  
Mia  Ja   
Rikke Også når de siger at det er til hele familien (nikker)  
Moderator Ja   
Rikke Så skal man jo også tror på at det er til hele familien  
Moderator Ja   
Mia  (nikker) og det ikke kun er til børn, for ellers så (peger på annoncen) 

ville der have stået øhh vi, øhh ’ vi klæ’r (løfter begge underarme op 
og slår udad med hænderne) børn på’ (griner) 

 

Rikke (smiler)  
Moderator Mmm (nikker) ja præcis.. jamen øhh, jeg tror såmænd jeg er.. jeg har 

været omkring alle de, I har været så gode til at.. at fortælle mig 
meget af det jeg egentlig, I har været på forkant med mange af de 
spørgsmål jeg egentlig havde.. her til slut vil jeg lige prøve og.. og 
høre jer lidt om øhmm hvad hedder det, de ting der står nederst 
(bøjer sig ind over bordet og peger på Mette og Trines print af 
annoncen) i hjørnet her… er det sådan nogle typer af tøj I kunne 
finde på at gå i? 

 

Rikke  Mm, ja, det kunne jeg godt tror jeg  
Moderator  Hvad, hvad for nogen af dem?  
Rikke  Det er sådan meget de der, altså sådan joggingsæt og sådan noget  
Moderator Ja   
Mia  Altså…  
Rikke  Og så shorts  
Moderator Ja   
Mia  Jeg kunne godt finde på at gå i t-shirts og i shorts og.. og joggingsæt, 

bare derhjemme altså, hvis man nu.. 
Kun gå i joggingsæt 
hjemme 

Moderator Mmm…   
Rikke  Piratbukser, er det ikke også sådan stumpebukser? (kigger på 

Moderator) 
 

Moderator (nikker) jo det er det  
Rikke  Så ville jeg også godt gå…  
Mia  Så kunne jeg også godt finde på at gå i dem  
Moderator Ja   
Trine  Det kunne jeg også  
Mette  Ja også, også shorts det kan man også godt bruge til sommer sådan 

set tror jeg også 
 

Moderator (nikker)  
Trine Ja   
Mette Og t-shirt og joggingsæt  
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Moderator Mmm…   
Mette Ja   
Moderator Hvad med den tekst der står, eller den gule stjerne der (bøjer sig ind 

over bordet og peger på Mette og Trines print af annoncen) hvad tror 
I den fortæller? Eller hvad tror I den vil fortælle? 

Stort sortiment 

Mette  At der (peger på annoncen) er forskellige slags altså..  
Moderator Ja   
Mette  ..og at øhh, ja at der er mange forskellige ting, så man skal bare tage 

derud og kigge og så se om der er noget man kan lide (kigger på 
Moderator) 

 

Moderator Ja   
Rikke  Også måske at der er flere farver (vipper hovedet fra side til side) af 

noget for eksempel jeg kan ikke lide rigtig lide den der sådan røde 
farve eller hvad den er… 

 

Moderator Mmm…   
Rikke  ...så måske der er en.. i en grøn hvis man hellere vil have det, eller en 

blå eller sådan noget 
 

Moderator Ja   
Mia  Jeg kunne godt finde på at købe den der top (peger midtfor yderste til 

højre på annoncen ) i blå 
Holdning til hvad der klæ’r 
en 

Moderator Den pigen har på?  
Mia  Ja   
Moderator Ja.. hvorfor?  
Mia  Øhh jeg kan godt lide, altså jeg kan godt lide sådan nogen toppe, 

men jeg kan bedst lide hvis de er sådan nogen t-shirts på indenunder 
 

Moderator Ja   
Mia  Og så, øhh, skulle den, og så kan jeg bedst lide når det er blåt, jeg 

kan ikke så godt lide hvis det er sådan er helt, helt lyserødt (løfter 
sine hænder opad) 

 

Moderator Nej, hvorfor ikke?  
Mia  (trækker på skuldrene) Det ved jeg ikke, det synes jeg bare ikke 

passer 
 

Moderator Nej… du kan bedst lide de, sådan.. de lidt mørkere farver  
Mia  Ja altså, så skal lyserøden, den skal være lidt svagere  
Moderator Ja   
Rikke (nikker)  
Moderator Så du siger, den er måske lidt for piget den hun har på, eller?  
Mia  Lidt   
Moderator ...hvordan skal jeg fors…ja  
Rikke  Mmm, den der lyserød den det er jo, den synes jeg også næsten er 

en rød, og den ligesom Trine har på, det synes jeg er en lyserød 
 

Trine (kigger ned af sig selv og griner)  
Moderator (nikker)  
Rikke  Det er rigtig lyserød  
Mia  Det kunne jeg godt finde på at gå i  
Moderator Ja.. okay ..jamen øh, så vil jeg samle dem her ind igen det var (tager 

Mette og Trines print) I var gode synes jeg 
 

Mia (sender sit og Rikkes print op til Moderator)  
Moderator Det fik vi hurtigt overstået (griner)  
Alle (smiler)  
  TEGNING 

Moderator Det næste jeg så lige skal bede jer om det er at I skal tegne en 
tegning til mig.. nu ved jeg ikke hvor gode I er til at tegne, men 
forsøg så vidt muligt 

 

Mette  Åh nej..  
Trine Jeg er ikke god til at tegne Dårlig til at tegne 
Moderator Ellers må I også gerne skrive der på (begynder at dele papir rundt) I 

skal tegne eller skrive det I laver i jeres fritid, det vil sige når I går fra 
skole, hvad laver I så 
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Mette  Skal vi, skal vi skrive ugedagene på, og alt sådan noget  
Moderator Nej, det behøver I ikke  
Mette  Hvad vi laver om dagen  
Moderator Det er bare sådan noget, hvis nu der er nogen der går til sang eller til 

dans eller nogen er sammen med jeres venner, eller hvad I nu, du får 
den derop (række en pakke tuscher til Mia) laver 

 

Rikke  Jeg vil have den her  
Mia  Ja, den lidt mørkere eller lysere så den  
Mette  Jeg tror jeg skriver  
Mia  Jeg tror også jeg skriver  
Trine  Det gør jeg også (griner) kan ikke tegne  
Mia  Vi skal altid have..  
Trine  Vi laver lige en lille tegning  
Mia  Ja, en lille tegning, når jeg har skrevet  
Moderator Vil I ikke have en sodavand eller et eller andet? Det har I måske ikke 

lyst til? 
 

Alle (griner)  
Moderator Jeg kan også finde et glas vand til jer, hvis I hellere vil have det?  
Mia  Så vil jeg hellere have sodavand  
Moderator Ja, hvad vil du gerne have, Rikke? (rejser sig op)  
Mia Jeg hedder Mia  
Moderator Mia, undskyld, undskyld  
Mia (griner) øhh jeg tror jeg tager den der (peger på en sodavand)  
Moderator Den der, en appelsinvand?  
Mia  Ja   
Moderator (åbner sodavanden og giver den til Mia) sådan her, vil du have et krus 

til? 
 

Mia  Ja, tak  
Moderator (giver Mia et krus) hvad med dig (kigger på Rikke)  
Rikke  Øhh jeg vil gerne have den der  
Moderator Den grønne?  
Rikke Jep   
Moderator (åbner sodavanden, giver den til Rikke, giver Rikke et krus) hvad 

kunne du godt tænke dig? 
 

Mette  Jeg vil gerne bede om en cola  
Moderator  Ja.. (åbner sodavanden) sådan (giver sodavanden til Mette, giver 

Mette et krus) og så mangler vi bare dig (kigger på Trine) 
 

Trine  Øhh jeg vil gerne have sådan en (tager fat i en sodavand)  
Moderator  En ananas, ja   
Mia  Det var ikke det jeg skulle skrive alligevel  
Moderator (åbner sodavanden) jeg har et nyt papir hvis du gerne vil have det  

(giver sodavanden til Trine) 
 

Mia  Nej, jeg kan bare tegne bagpå.. eller skrive bagpå  
Moderator (giver Trine et krus) sådan der (…..) hvad skal I lave her i 

weekenden? 
 

Mette  Øhh jeg skal til karneval Kigge på karneval 
Moderator Okay, ja  
Mette  Sådan ind og kigge, sammen med min mor og min søster  
Moderator Okay   
Trine  Det skal jeg også  
Moderator Ja   
Mia  Vi skal (peger på Rikke og sig selv) til øh fødselsdag Til fødselsdag 
Moderator Okay   
Rikke Ved en fra klassen  
Mia  Jeg skal, jeg skal  
Moderator I dag eller i morgen eller?  
Mia  På søndag  
Moderator Nå   
Mia  Jeg skal derned og, jeg skal derover i dag, og så skal jeg så også  
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derover i morgen, og så skal jeg til karneval med hende.. 
Moderator Ja   
Mia  ..der holder fødselsdag, og så skal jeg så over til hende, fordi jeg 

plejer altid at hjælpe hende.. 
 

Moderator Ja (nikker)  
Mia  ..med hendes fødselsdag  
Rikke  Jeg ved ikke helt om jeg skal til karneval (kigger på Mia)  
Moderator Nej   
Rikke  Det kan godt være jeg skal  
Moderator Ja.. skal I være udklædte eller?  
Mia  Nej, jeg skal bare derover og kigge  
Moderator Over og kigge optoget og sådan?  
Rikke Jeg var, jeg var nemlig over, over og dans derovre i søndags Har danset ved karneval 
Moderator Ja   
Rikke  Og så var jeg så inde og se min storesøster danse i går  
Moderator Ja, og hun skal være med i optoget også eller hvad?  
Rikke  (tilter hovedet lidt) nej, men øh, skal din store søster egentlig ikke 

være med i optoget (kigger på og prikker til Mia)  
Søskende med i karneval 

Mia  Jo, hun skal være Björnebanden  
Moderator Okay   
Mia Sammen med nogen af hendes venner  
Moderator Ja   
Mia  Og min nabo, hun skal være øhh de er, de er nogen forskellige (ryster 

lidt med højre hånd) altså de er vist kun tre eller fire, de skal være de 
utrolige 

 

Moderator Okay, ja  
Mia  Og min nabos venindes kæreste han skal være flyttemand  
Moderator Nå okay, ja (griner)  
Mia  Rigtig så skulle de have været lygtepæle, men.. (griner)  
Moderator (griner)  
Trine (griner)  
Mia  ..det kunne de ikke finde ud af alligevel  
Moderator Nej, okay  
Rikke Det var skørt  
Trine Min øhh, min fætter og hans kæreste de skal også derover  
Moderator Okay (nikker) og de skal også klædes ud?  
Trine Ja, min fætter han skal..  
Mette (kigger op og over på Trine)  
Trine  ..skotte  
Moderator Ja (griner)  
Trine Eller noget.. og hans kæreste skal være en kat eller sådan noget  
Moderator Okay   
Trine Så..  
Moderator Mmm (…..) og når I så bliver færdige, så vil jeg gerne lige bede jer 

om at skrive navn og alder bagpå 
 

Mia  Så det var det jeg skulle skrive om mig  
Mette (rækker moderator sin tegning) værsgod  
Moderator (tager imod tegningen og lægger den væk) tak skal du have… så kan 

du lige nå en slikkepind inden de andre er færdige (kigger på Mette 
og griner) 

 

Rikke (rækker sin tegning til Moderator)  
Moderator (tager imod Rikkes tegning) tak skal du have  
Mia  Er jeg bare den eneste som ikke er færdig endnu?  
Trine Mhmm   
Moderator Du behøver ikke at stresse sådan, vi har fin tid  
Trine (kigger på Mia og hendes tegning) Mia, du sjipper også  
Mia  Ja, men jeg skal også tegne en der sjipper  
Trine Nå (rækker sin tegning til Moderator)  
Moderator (tager imod Trines tegning og lægger den væk) tak skal du have  
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Mia  Ej, så er der ikke nogen gul.. (kigger over på Mette og Trines pakke 
tuscher) må jeg låne en gul? 

 

Mette  (rækker ud efter tuschen)  
Trine  (rækker ud efter tuschen, giver den til Mia) .. er det meget vigtigt det 

skal være gult? 
 

Mia  Ja, fordi, fordi jeg er ikke brunette jeg er blond Mia synes hun er blond 
Rikke  Men.. du er heller ikke helt blond (…) går du til sjipning nu? (kigger på 

Mia) 
Rikke synes ikke Mia er 
blond 

Mia  Nej, det skal jeg efter sommerferien  
Rikke  Mmm…   
Trine Det skal jeg også  
Rikke (kigger på Mia og peger på hendes tegning) det der  
Mia  Hvad?  
Rikke  Du har heller ikke gjort den grøn, (peger på tegningen) det her  
Mia  Det havde jeg glemt (griner) men tuschen virker ikke (..) nu ved jeg 

altså ikke lige om det her det er stavet rigtigt 
 

Trine (kigger på Mia og hendes tegning) nej, men Mia jeg har også bare 
stavet det 

 

Mia  (kigger op på Moderator) det var kun navn og alder, ikke også?  
Moderator Kun navn og alder, ja  
Trine Gud! (kigger på moderator og tager venstre hånd op foran sin mund) 

glemte jeg ikke at skrive alder? (griner) 
 

Moderator (finder Trines tegning og rækker den til hende) det var din den der, 
ikke også? 

 

Trine Så fik jeg også..  
Mia (rækker sin tegning til Moderator) utrolig flot (utydeligt)  
Moderator (tager imod Mias tegning og lægger den væk) tak  
Rikke (griner)  
Mia  (griner) ja, men det er fordi jeg ikke er særlig god til at tegne 

mennesker 
 

Mette  (kigger på Trine og siger noget utydeligt)  
Trine Tak, men det synes jeg ikke (rækker sin tegning til Moderator)  
Moderator (tager imod Trines tegning og lægger den væk) tak. Så vil jeg lige 

stille jer lidt spørgsmål igen her.. omkring forbrug som jeg sagde, 
sagde her tidligere.. hvem bestemmer det tøj I går i? gør I selv det? 

 

  FORBRUG 

Rikke  Ja  Bestemmer selv tøj 
Mia  Ja   
Mette Ja altså..  
Mia  For det meste  
Mette  ..mine forældre kan også godt købe noget, og så kan jeg så sige om 

jeg kan lide det eller ej 
 

Moderator Okay (nikker)  
Mette  Og hvis det ikke kan byttes, så gemmer de det til min lillesøster eller 

et eller andet 
 

Moderator Ja (nikker)  
Mette Man ja, for det meste så er det mig der bestemmer det  
Rikke  Også altså, på et tidspunkt der gik min storesøster i sådan et eller 

andet (slår med hovedet) sådan noget tylskørter og sådan noget, det 
syntes de, det var bare sådan helt vildt underligt noget og så.. så 
sagde de det ville de helst ikke have jeg gik i, men det kunne jeg også 
godt selv forstå, fordi det gad jeg heller ikke rigtig at gå i 

Forældre har lidt 
indflydelse 

Moderator Nej   
Rikke De bestemmer sådan lidt, men ellers så er det sådan mest mig selv  
Moderator Ja (kigger på Trine)  
Trine  Øhm, jeg gik også i sådan noget på et tidspunkt.. jo, altså min, min 

mor hun bestemmer selvfølgelig også rigtig meget hvad jeg gør i, men 
ellers må jeg også selv bestemme hvis det er noget hun også synes.. 

medbestemmende 

Moderator Ja (nikker)  
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Trine  ..det, jeg skal have lov at gå i, men øhh..  
Moderator Ja   
Trine  ..på et tidspunkt, der, ligesom Rikkes storesøster (kigger på Rikke og 

griner lidt), der havde jeg også sådan noget mærkeligt tøj på (kigger 
på moderator og ryster med hovedet) altså sådan noget slips, og 
sådan noget 

 

Moderator Ja   
Trine  Øhmm det, det synes jeg så slet ikke det er flot nu, øhh på mig i hvert 

fald 
 

Mia  Jeg synes det er pænt  
Trine (kigger på Mia) nå, øhh (kigger ligeud) men det synes min mor heller 

ikke (kigger på moderator) 
 

Moderator Nej   
Trine  Så..  
Mia  Hver morgen når jeg kommer op, (kigger på moderator) altså jeg har 

værelse nede i kælderen 
 

Moderator Ja   
Mia  Når nu jeg kommer op, så siger min mor altid, nej hvor er du smart 

eller sådan noget 
Mor roser 

Moderator Mmm (nikker)  
Mia  Og det gør hun også til min storesøster..  
Moderator Ja   
Mia  ..og så får jeg rigtig meget af hendes tøj.. Mia arver meget af 

storesøsters tøj 
Moderator Ja   
Mia  ..og min mor hvis hun, hvis der lige, lige er noget tøj som hun ikke 

synes jeg, som ikke hun synes er pænt.. så gør det heller ikke noget 
hvis jeg godt kan lide det 

 

Moderator Nej, nej  
Mia Også for eksempel hun kan godt lide de der (kører sine hænder frem 

og tilbage mod sine skuldre) striktrøjer, det kan jeg ikke så godt.. 
 

Moderator nej  
Mia  ..og så, hun bliver ikke ked af det hvis jeg siger at det kan jeg altså 

ikke lide, det vil jeg ikke gå med 
 

Moderator Mmm, er I sådan ude og shoppe med jeres søstre eller storebrødre 
eller.. 

 

Rikke  Jeg var her   
Moderator ..forældre eller..  
Rikke  Jeg var sådan, i Aarhus, men vi kunne ikke rigtig finde noget Shopping i Aarhus 
Moderator Nej   
Rikke Jo vi fandt, hun fandt sådan en trøje og så fandt jeg så et par sko, 

men.. 
 

Moderator Mmm…   
Rikke  ..men vi måtte ikke få det, fordi at det var sådan noget Puma altså For dyrt 
Moderator Nej, nej  
Rikke  Det er sådan rimeligt dyrt  
Moderator Mmm, men hvad nu hvis det er dyre ting som I gerne vil have, hvem 

bestemmer så? 
 

Rikke Vores forældre, med mindre vi selv vil købe det Betaler selv det dyre 
Moderator Okay   
Mette  Det også, min mor og far, min mor og far de er skilt så der er sådan 

lidt.. 
 

Moderator Ja   
Mette  ..men ellers for det meste så.. jeg betaler også nogen gange selv til 

det eller halvdelen af det eller sådan et eller andet hvis det er noget 
jeg rigtig, rigtig gerne vil have 

Deler udgifterne 

Moderator Mm (nikker) hvor, hvor (nikker til Mette) du får lommepenge så af din 
mor og din far eller? 

 

Mette  Jo, men, jeg skal gøre rent sådan hjemme.. Arbejde for lommepenge 
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Moderator Ja   
Mette  ..hos min mor og så  
Moderator Ja (nikker)  
Mette  Ja   
Moderator Hvad med jer betaler I også noget selv? (kigger på de andre piger)  
Trine Øhmm, altså..  
Mia  Jeg betaler nogen gange selv Betaler noget tøj selv 
Trine  Ja, det gør jeg også  
Moderator Ja   
Mia  Da jeg var på (Møllerup?)strand der fandt jeg en butik der hed ’ny 

form’ 
 

Alle (kigger på Mia)  
Moderator Ja   
Mia  Og der kunne man få ’only’-tøj og ’vero moda’-tøj, der lå sådan en 

kasse, og der var, det kostede kun 20 kroner så det måtte jeg godt 
selv købe 

Mia må gerne selv betale 
det billige tøj 

Moderator Ja   
Trine (kigger på Moderator) øhmm, jeg betaler også (nikker)for det meste 

af mit eget, hvis det er jeg lige mangler lidt penge, så min mor hun 
låner mig dem så 

Betaler det meste tøj selv 

Moderator Okay (nikker)  
Trine  Så får hun dem senere  
Moderator Ja, ja  
Trine  Ellers trækker vi det fra mine månedspenge  
Moderator Mmm (nikker)  
Trine Så.. men øh nu har jeg en lillebror, så ham er jeg ikke så meget i 

byen med (ryster på hovedet og griner) 
 

Moderator Nej   
Trine  Han er 8 år gammel så..  
Moderator Nej, okay  
Trine  Men det er mere min veninde Tager ind og shopper med 

veninder 
Moderator Ja (nikker)  
Mia  Jeg er tit inde i byen med dig (peger på Trine) og Louise   
Trine Mmm (nikker)  
Moderator Tager I alene derind eller?  
Trine  Ja (nikker)  
Mia  Ja   
Trine Jeg tager bussen derind  
Moderator Ja, hvor går I så hen? Tag.. I tager til Aalborg så?  
Trine  Ja (nikker)  
Mia Ja, vi tager ind i H&M og øhmm  
Trine  Salling  
Mia  Salling og øhh Seeds og Abrakadabra Mia handler i Salling, Seeds 

og Abrakadabra 
Trine  (nikker)  
Moderator Ja   
Mia Og så skobutikker  
Moderator Ja (nikker)  
Trine (kigger på Mia) Matas Trine handler i Matas 
Mia (griner) ja, og Matas  
Moderator Ja (griner)  
Mette Der er også mange, de synes den der Abrakadabra det er sådan lidt 

børneting, men de har altså også helt vildt meget fedt tøj nogen 
gange 

Abrakadabra ikke kun til 
børn 

Moderator (nikker) mmm  
Mette  Bare sådan til alle også  
Moderator ja  
Mia De har nogen fede seler derinde  
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Moderator ja  
Mia Dem har jeg også  
Moderator (kigger på Rikke) hvad med dig, hvad for nogen butikker kan du godt 

lide? 
 

Rikke  Det er også sådan meget ligesom alle de andre  
Moderator ja  
Rikke H&M og Abrakadabra og sådan noget   
Moderator (nikker) ja  
Rikke …Seeds  
Moderator Så det behøver ikke at være sådan noget som Levi’s og.. det behøver 

ikke at være et, et decideret mærke som sådan I, I, I?  
 

Trine (ryster på hovedet)  
Moderator Altså de der dyre mærker I går i  
Mette  Nej, alle går da selvfølgelig efter gerne at ville have noget af det der 

er på mode, men ellers ikke sådan hvis… 
Helst have tøj de er på 
mode 

Moderator Mhmm.. hvis bare det er sammensat rigtigt  
Mette  min mor hun synes det er for dyrt at bruge penge på, men så kan jeg 

selv betale det eller så… 
Mærketøj for dyrt 

Moderator (nikker) ja  
Mette …finder jeg bare noget andet, jeg også rigtig godt kan lide, som.. ikke 

er mærketøj, sådan 
 

Moderator Mmm…   
Mia  Også, der er en butik der hedder ’Hønsefødder’ Mia kender butikken 

’Hønsefødder’ 
Moderator Ja (nikker)  
Mia  Det er jo også sådan meget for små børn, men så var vi lige derinde 

fordi vi skulle finde noget tøj til min lillebror 
 

Moderator ja  
Mia  Og så, fandt jeg en rigtig flot Levi’s trøje..   
Moderator Mmm…   
Mia  ..og det var ikke fordi der stod Levi’s på, det var bare fordi jeg synes 

den var pæn og den havde en pæn farve 
 

Moderator Ja (nikker)  
Rikke  Jeg havde også, sådan arvet Diesel og Levi’s trøjer af min storesøster, 

så.. det er jo ikke sådan noget jeg tænker over, ’hey, det, det er 
Diesel’ 

Tænker ikke over mærker 

Moderator (ryster på hovedet) Nej, nej.. ja.. bare det var pænt  
Rikke  Det kan man sådan… ja  
Mia Det er benzin (griner)  
Moderator (nikker) Det vigtigste det er at det er pænt og det er fedt?  
Mia  Øhh ja  
Trine Jeg har sådan tre par Björn Borg underbukser eller noget ikke  
Moderator (nikker)  
Trine  Jeg går også kun I dem fordi de er behagelige… Björn Borg behagelige 
Moderator Ja   
Trine  …og sådan noget, og også fordi de har nogen pæne farver, men…  
Moderator ja  
Trine  …det ikke så meget , det er ikke det der mærke  
Moderator Det er ikke fordi det er Björn Borg?, som sådan  
Trine  Nej (ryster på hovedet)  
Mia  Der er også mange der tror, nå, men det er kun fordi I gerne vil være 

seje I går med Björn Borg 
 

Trine Ja (nikker)  
Mette  Ja (nikker)  
Mia  Altså jeg har også Björn Borg, og det er ikke derfor  
Moderator ja  
Mette  Jeg har også to par Björn Borg og et fra D&G, men altså jeg synes 

også de er behagelige at have på.. og, ja og de er pæne, og så det 
ikke mere sådan mærket.. 
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Moderator Ja   
Mette …altså man går også i Nuser-underbukser, det er heller ikke..(griner) Bruger også ’alm.’ undertøj 
Trine (griner)  
Mette  …særlig godt altså, de er pæne og…  
Moderator Men er der ikke nogen der kommer hen til jer, hvis nu man kan se for 

eksempel du har (peger på Mette) D&G på, er der ikke nogen der 
kommer hen ’arh, du har D&G på i dag’.. 

 

Mette  Jo…  
Moderator …er der ikke nogen der siger det  
Mette  …det kan de selvfølgelig godt, ikke også, men det er ikke sådan noget 

man, man går og… tænker over 
 

Moderator Tænker over  
Mette Sådan, nej, det er bare et par (kigger på de andre piger) underbukser 

man har på (smiler) 
 

Moderator Mmm…   
Mia  Jeg synes det er sjovt nok når de kommer hen  
Trine Mmm…  
Mette  Ja   
Rikke  Der er også en fra..   
Moderator Hvad får, hvad får det jer til at føle, når de kommer hen og roser om 

jeres tøj 
 

Mia  Det, det jeg synes det er godt nok, fordi så har man valgt noget tøj 
som man godt kan lide og som ens venner også godt kan lide, fordi så 
får man ikke den der, ’ehmm okay de kan ikke lide det’..hvad nu hvis 
(laver en cirkelbevægelse i luften med venstre hånd) de synes, hvad 
nu hvis de hvisker og bagtaler mig… 

Rart når ens venner kan 
lide ens tøj 

Mette Jeg synes, jeg synes heller ikke man skal være bange for at købe 
noget, selvom man rigtig godt selv kan lide det, men bare fordi, tag 
det på ikke også, det er dig der gerne vil gå i det… 

Skal ikke være bange for 
at være sig selv 

Moderator Ja (nikker)  
Mette  ..det er din stil det er ikke de andres, hvis de synes det er grimt så må 

de synes det 
Andres mening ligegyldig 

Moderator Ja   
Mette Altså du har det behageligt med at gå i det, så.. er det egentligt det, 

hvad du selv kan lide 
 

Moderator Mmm…   
Mette  Så er det ikke sådan hvad andre de siger  
Moderator Nej   
Rikke Der var også, der var også sådan en fra (Peger på Mia og tilbage på 

sig selv) fra vores klasse, der sagde sådan, at øh hvis man satte 
sådan en Björn Borg op over ens sådan bukser, så sagde hun, at det 
var kun teenagere der skulle gøre det, men alligevel (trækker på 
skuldrene), hvis man synes det er fedt nok at sætte dem der, så skal 
man.. 

 

Trine  (nikker)  
Mia  Jeg gør det hele tiden  
Trine Det gør jeg også  
Rikke Det gør jeg også (griner)  
Moderator Ja   
Mia  Det er fordi jeg kan ikke lide når ens bukser de skal sidde helt 

heroppe (sætter sine hænder på maven omkring navlen) 
 

Mette  Det kan jeg heller ikke, jeg kan bedst…  
Mia  Fordi så…  
Mette Jeg kan bedst lide hvis de skal sidde nede om  
Mia  Ja  Bukser skal sidde ved 

hofterne 
Mette  Nede ved hofterne  
Mia  Ja, for ellers så sidder de for langt oppe  
Mette  Også, (kigger hurtigt over på Mia) det ser heller ikke særlig pænt ud  
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Mia  Nej   
Mette  også når man kommer hjem til ens bedsteforældre de sidder med 

dem (sætter sin venstre hånd på maven lige under brystet) helt oppe 
ved navlen 

 

Trine (griner)  
Mette Så tænker man bare, ej, hallo, kan I ikke godt tage at tage dem ned 

det ser altså ikke særlig pænt ud 
 

Rikke  Men det er sådan lidt, så skjuler D&G og Björn Borg og sådan noget, 
at 

Mærker skjuler numse 

Moderator Ja   
Rikke  Så kan man jo godt sætte dem derned  
Moderator Ja   
Rikke  Alligevel så synes jeg heller ikke at man skal sådan, sætte dem sådan 

helt vildt langt nede, fordi så får man jo hænge røv det 
 

Moderator  Mmm…   
Mette  Så synes jeg sådan bare man skal købe de der hængerøvsbukser der 

er beregnet til det…  
Hængerøvsbukser 

Mia  Ja    
Mette  …i stedet for at sætte dem helt ned  
Mia  Altså unisex bukser det er jo både til drenge og piger, der er 

lommerne (placere sin venstre arm bag ryggen) sat sådan rimelig 
langt ned, så de ikke behøver sættes ned til øh 

 

Moderator Ja   
Mia  Hængerøv. Det synes jeg er pænt nok, det gør min storesøster også 

  
 

Moderator Hvordan har I det med og, og skille sig ud fra, nu har du (peger på 
Mette) været lidt inde på det med, at også du, du siger at mange må 
gerne have sin stil, fordi det er… 

 

Mette  Ja   
Moderator …vigtigt hvad du går op i og, der er så nogen af jer andre der siger at 

det er vigtigt hvad de andre også siger i for hold til det jeg også går i 
og sådan nogen ting, hvordan vurderer I eller synes I at, når man 
skiller sig ud 

 

Trine  Jeg synes at  
Rikke  Jeg synes at det er sådan dejligt nok, fordi at altså hvis jeg for 

eksempel køber sådan en Poul Frank trøje, det er jo også et rimeligt 
dyrt mærke, men det, det synes jeg, ja altså det er jo en sød abe, 
ikke 

Rart at skille sig ud 

Moderator Mmm… (nikker)  
Trine (griner)  
Mia  (griner)  
Rikke  Og det er også fedt tøj  
Moderator Mmm…   
Rikke  Og så hvis man kommer sådan hjem, så er der jo mange der siger 

sådan, ’ej, hvor har du købt den’ og sådan lidt, og jeg køber det sådan 
tit i Tyskland fordi vi er dernede 

 

Moderator Ja   
Rikke  Og så noget ’nej’ (bevæger hovedet ned mod bordet) og ’øv’  
Moderator Mmm…   
Rikke  Det er sådan  
Mette  Jeg synes også sådan mere sådan altså, for eksempel en der hed 

Pernille fra min klasse hun havde.. købt sådan en skjorte, men hun 
var bange for at tage den på i skole, fordi hun vidste ikke om der var 
nogen der kunne lide den, men vi sagde bare, ’det er jo dig der har’, 
altså tag den på hvis du.. 

Ven bange for andres 
reaktion på noget nyt 

Moderator Mmm…   
Mette  ..har det behageligt med at tage den på, og også hvis man har sådan 

en bedstefarsvest der også er blevet på mode.. 
 

Moderator Mmm   
Mette  ..altså man skal ikke være bange for ikke at tage det på, for hvis man Man skal være sig selv 
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stadigvæk kan lide at have det på, og.. 
Moderator Mmm…   
Mette  ..gerne vil være med i stilen, altså så skal man gøre det, altså ikke 

tænke på hvad andre synes 
 

Moderator Mhmm…  
Mia  Også en af mine venner øhh, hende går jeg faktisk i klasse med, hun 

havde sådan nogen sko, hun sagde sådan til mig at hun var bange for 
at gå i dem fordi hun var bange for hvad de synes, hvis de nu sagde, 
’ej, de er bare grimme’ 

Ven er bange for at falde 
udenfor og blive drillet 

Moderator Mmm…   
Mia Og det kan, og det er der nogen oppe i klasse der godt kan finde på  
Trine (nikker)  
Mia Og det er sådan rimelig irriterende  
Trine (nikker)  
Moderator Ja   
Mia  Og så tog hun dem så på, og jeg synes de er søde  
Moderator Ja .. kunne I selv finde på at tage noget tøj på som, som ikke nogen 

andre går i, som er specielt, nu var du (peger på Trine)  inde på…  
 

Trine (nikker)  
Moderator …med slips og?  
Trine  Ja, ja, jamen sådan noget, jeg, jeg fandt nærmest min egen stil på et 

tidspunkt 
Egen stil 

Moderator Ja   
Trine  Og sådan (bevæger venstre hånd frem og tilbage på bordet) 

eksperimentere lidt 
 

Moderator Ja, ja  
Trine  Og det var der faktisk mange, de var sådan nærmest sure på mig, 

fordi at jeg ikke lige sådan.. 
Andre blev sure pga. 
personlig stil 

Moderator Hvad, øh..  
Mia  Der var også mange der godt kunne lide det  
Moderator ..hvad fik det dig til at føle  
Trine  Øhm, altså nu øh, som hun siger (bevæger hovedet i retning mod 

Mia), så var der også mange der godt kunne lide det (griner) 
 

Moderator Ja   
Trine  Men øh, altså, øh det var heller ikke sådan noget som jeg selv helt 

vildt godt kunne lide men jeg skulle jo prøve noget nyt, ikke og sådan 
noget 

 

Moderator Mmm…   
Rikke  Men øh jeg synes også at øh, jeg kan godt lide når man sådan skiller 

sig udfra de andre, tager noget helt andet tøj på og sådan noget, men 
alligevel så skal det heller ikke være sådan noget helt vildt, sådan 
noget med at så tager man sådan noget helt vildt sort sminke på og 
sådan noget… 

Kan godt lide at skille sig 
ud uden at falde udenfor 

Moderator Mmm, nej  
Rikke  ..hvis det er det, det  
Mette  Altså…  
Rikke  Jeg synes det er sådan lidt overdrevet  
Moderator Ja   
Mette  Man kan også godt sy sit eget tøj… Hjemmesyet tøj OK 
Moderator Mmm…   
Mette  ..altså det kan også godt blive rigtig pænt  
Moderator (nikker) det ville også være i orden, hvis man, hvis man gjorde det? 

Det er, det er ikke… 
 

Mette  Ja, det gjorde min mor engang, de var til et eller andet hun sy.. så så 
vi billeder, så sagde jeg ’ej, hvor er den bare pæn den kjole’ så sagde 
hun bagefter det var, det er en jeg selv har syet, så tænkte jeg også 
bare, hold da op, det behøves jo ikke være noget man skal købe 

 

Moderator Nej   
Mette  Også min konfirmationskjole, (kigger på moderator) jeg skal  
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konfirmeres næste år 
Moderator (nikker) Ja  
Mette  Den har jeg også spurgt om hun ikke vil sy…  
Moderator Ja   
Mette  …fordi at jeg kan også godt lide at det ikke skal, at det ikke er noget 

andre har, så har jeg også noget… 
 

Moderator  Ja   
Mette  …fra, faktisk så har ens mor også selv syet kjolen  
Moderator Ja   
Mette  Vi var, min mors kæreste øh, hans søster, hendes datter hun var, hun 

er lige blevet konfirmeret (nikker til moderator) hendes mormor hun 
havde også selv syet hendes konfirmationskjole… 

 

Moderator Ja    
Mette  ..og den var bare rigtig, rigtig pæn altså  
Moderator Ja (nikker)  
Rikke  Jeg synes, altså min mor hun har også hjulpet mig med at sy sådan 

en nederdel, sådan.. den synes jeg også den er sådan helt sej 
 

Moderator Mmm…   
Rikke også fordi så kan man selv vælge hvad stof og.. Mulighed for individuelt tøj 
Moderator Ja   
Rikke  …hvordan den skal sådan være  
Mette  Jeg vil også have den syet, sådan at man kan skille sig ud fra andre  
Moderator Ja   
Rikke  Fordi, så er der jo ikke rigtig nogen andre der kan tage sådan en, eller 

købe sådan en, så skal de jo… 
 

Moderator Mmm…   
Rikke  …bare finde det samme stof og sådan noget  
Moderator Mmm…   
Mia  Altså der også, jeg kan godt lide en bestemt slags nederdel, og de er 

ikke, det kan man ikke rigtig få mere, det er sådan rimelig irriterende 
fordi at, det var den eneste nederdel jeg godt kunne lide at gå i, de 
andre de sidder lidt for stramt om.. og så føler jeg mig ikke godt tilpas 

 

Moderator Mmm …  
Mia  Det er sådan rimelig irriterende  
Moderator Ja   
Trine  Jeg syr også selv, mine nederdele og min øh…  
Moderator Ja   
Trine  …kusine hun er lige blevet konfirmeret, hendes mor hun syede 

hendes, den var faktisk rigtig flot (nikker) 
 

Moderator Ja   
Mette Ja (nikker)  
Moderator Så det ville være OK hvis man kunne det  
Trine (nikker) Mmm…  
Moderator Ja… er det vigtigt at være populær? Ikke vigtigt at være 

populær 
Alle  (ryster på hovedet) Nej   
Moderator Hvorfor ikke?  
Mia  Fordi man skal føle, altså sig selv som upopulær, ikke, men altså hvis 

man bare er populær derhjemme, så er det jo fint nok, altså, hvis 
man ikke er populær herovre 

Helst føle sig upopulær i 
skolen 

Mette  Drenge de vil også gerne have at man er sådan populær  Drenge vil helst have de 
populære 

Mia  Ja   
Mette   de gider ikke de der, der skiller sig sådan helt ud  
Moderator nej  
Mette  For eksempel vi havde en, i min klasse her.. hun gik så du igen for 

hun var 1.77 høj, og var sådan rimelig stor 
 

Moderator Okay, ja  
Mette Men de sagde også at, de.. altså når de ikke kan lide dem, så bagtaler Drenge bagtaler 
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de, drengene dem også for det meste, fordi så er de bare, så er det, 
og så er der bare andre de godt kan lide og så, så siger de bare grimt 
til andre, og sådan noget 

Moderator Mmm… (nikker)  
Mette  Og det synes jeg bare at, det skal man egentlig bare ignorere for det 

meste, nu flyttede jeg så selv skole fordi jeg havde det dårligt i min 
klasse, blev mobbet og sådan noget 

Mobning  

Moderator Ja   
Mette  Af en pige, så øh vi var ikke særlig gode veninder  
Moderator Nej   
Mette  Men altså der, man bliver også ked af det inden i sig selv, men man 

skal også sige sådan til sig selv, altså ignorer det, ikke også 
 

Moderator Mmm…   
Mette  Selvom det er svært.. man skal bare ignorere det..  
Moderator Mmm…  
Mette  ..fordi at hvis man.. selv kan lide det man går i for eksempel, hvis det 

er tøj eller.. man kan selv lide hvordan man er, så er det jo ikke noget 
med det, men selvfølgelig hvis der er mange, hvis der er nogen der 
gerne vil tabe sig, så synes jeg også de skal gøre noget for det.. 

 

Moderator Mmm…   
Mette  ..i stedet for bare at sige, ’ej, jeg vil gerne tabe mig’ og så ikke gøre 

noget for det 
 

Moderator Mmm…   
Mette  Så skal de jo også løbe og gør noget for det, så det synes jeg også.. 

og så kan man også blive et helt andet menneske hvis man taber sig… 
 

Moderator (nikker)  
Mette  …også inden i og..  
Moderator Ja   
Mette  …så får man det jo bedre med sig selv også  
Moderator Mmm, går I meget op i jeres udseende? Går ikke op i udseende 
Mia  Nej, det…  
Rikke Nej   
Moderator Nej   
Mia  Det kan godt være vi gør når vi bliver større, måske  
Trine (nikker)  
Moderator Mmm, I er ikke sådan øh I tænker ikke sådan med makeup og…  
Mia  Nej   
Trine  (ryster på hovedet)  
Moderator …mascara..  
Mia  Altså nogen…  
Moderator …håret skal sidde på en bestemt måde..  
Mia  ..nogen gange, altså til skolefester så kan man jo godt tage sådan en 

øhh, for eksempel bare en lipgloss på som er gennemsigtig 
Bruger tid på udseende til 
fester 

Moderator Mmm…  
Mia  Fordi det gør jo ikke noget.. men også det med populær, jeg var 

også, rigtig tæt på at skifte skole fordi at, der var mange der, der 
drillede mig med at jeg havde store fortænder 

mobning 

Moderator Nå   
Mia  De stak sådan ud ad  
Moderator Ja   
Mia  Og så øh, så skrev min mor så et brev til min klasselærer og så fik vi 

det ordnet sådan 
 

Moderator Okay   
Mia Det har de ikke gjort siden  
Moderator Nej   
Mette  Jeg har, jeg har også været blevet mobbet her, her siden sidste år, og 

så, så fik vi også det ordnet 
 

Moderator Ja (nikker)  
Mette  Sådan   
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Moderator Mmm…   
Rikke  Også henne på den, jeg er også næsten, jeg er også flyttet til skolen 

så jeg kom herover i 2. klasse 
 

Moderator Ja   
Rikke  Men så, altså nogen der bor sådan rimelig tæt på der hvor jeg bor fra 

min gamle klasse, dem har jeg også sådan, været henne og lege med 
og sådan noget, men de har også sådan sagt at de er blevet rigtig 
meget mere, sådan snobbede og..  

 

Moderator Ja   
Rikke  …dem i, dem i den klasse, i forhold til det de var…  
Moderator Ja   
Rikke  ..men så synes jeg egentlig at de to, de har ikke, de har ikke rigtig 

forandret sig, de er stadig væk dem selv 
 

Moderator (nikker) De er de samme  
Rikke  Ja (nikker) og sådan det kan jeg godt lide  
Mia  (kigger på Rikke) Er det, er det de der to tvillinger?  
Rikke  (nikker) Ja   
Mette  Men jeg snakkede også bedre, for eksempel også…  
Mia  (kigger på Rikke) Hedder hun ikke Maria den ene af dem  
Rikke (ryster på hovedet)  
Mia Nå (griner)  
Mette  ..da jeg flyttede skole, det gjorde jeg til 5.klasse, der, jeg snakker 

meget bedre med dem nu efter man ikke har været i klasse med 
dem… 

Bedre forhold efter flytning 

Moderator Ja   
Mette  …og sådan noget, man har et meget bedre forhold til dem, og så alle 

drengene de går bare og spørger ’ej, hvorfor flyttede du skole, når du 
snakkede så godt med dem’, men det er svært at forklare dem, at 
man faktisk har et meget bedre forhold til dem, når man ikke er der 

 

Moderator (nikker) ja  
Mette  Ja det..  
Moderator Ja   
Mia  Det er det samme som Anni har  
Trine (kigger på Mia) Ja   
Moderator Hvem synes I er sej? Hvem ser I op til?  
Mia  Shakira1 (griner) Shakira er sej 
Moderator Ja   
Mia  Jeg var også til..  
Moderator Det kunne også være nogen fra skolen, en fra klasse eller nogen fra 

nogen ældre klasser 
 

Mia  Jeg var til Shakira..   
Moderator Det kunne også godt være nogen kendte selvfølgelig  
Mia  …Shakira koncert  
Rikke Det ved jeg ikke sådan , en der hedder Esther, det var en vi mødte 

nede på ferie 
Ven er sej, fordi ven er sød 

Moderator Ja   
Rikke  Hende synes jeg at hun var meget sej  
Moderator Ja (nikker) hvorfor?  
Rikke  Fordi at hun var sådan altså.. ja.. hun er bare sød med os, og sådan 

noget 
 

Moderator Mmm…   
Rikke  Mig og så min storesøster, fordi så gav hun os, fordi så tegnede vi en 

tegning til hende, og så skrev min storesøster så et brev på engelsk, 
fordi hun var jo englænder 

 

Moderator Ja   
Rikke  Og så gav hun os sådan nogle diplomer og..  
Moderator Okay   

                                                 
1
 Columbiansk sangerinde 
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Rikke  ..og så gav hun øh os øh hendes email, så vi skriver også med hende  
Moderator Mmm…   
Rikke  Og så skal vi måske på sådan en dancecamp ned og..  
Moderator Ja   
Mette  Jeg ser ikke rigtig op til nogen bestemt sådan, man kan jo have 

mange man synes der er rigtig pæne, og.. 
 

Moderator Mmm… (nikker)  
Mette  ..sådan noget, men jeg synes heller ikke det gør noget man har 

forskellige, fordi så kan man også blande sine, hvordan man selv vil 
være, og.. 

 

Moderator Ja   
Mette  …altså man har jo også, altså man ser jo også altid op lidt til sin mor 

altså 
Ser op til sin mor 

Moderator (nikker)  
Mette  Hun, ja, hun kan jo gå med sminke, og det vil jeg jo også gerne…  
Moderator Mmm…  
Mette  …eller sådan et eller andet, men jeg synes ikke at, at man skal 

forandre sig efter andre, fordi man skal bare være sig selv 
 

Moderator Mmm… (nikker)  
Mia Også, jeg kan godt lide Shakira og Courtney Cox2  
Moderator Ja   
Mia Jeg var til Shakira koncert den 9.maj Var til Shakira koncert 
Moderator Her i Aalborg eller?  
Mia  Ja   
Moderator Ja    
Rikke Marts   
Mia (kigger på Rikke) ja, marts (griner) men øh, der øh, der var det rigtigt 

at min far ikke skulle arbejde den dag, men det skulle han så alligevel, 
så han har taget sådan nogle billeder af Shakira, helt vildt tæt på,  

 

Moderator Okay   
Mia  så vi kom, sådan på en måde gratis ind, fordi han fik tre billetter med  
Moderator Ja (kigger på Trine)  
Trine  Øhmm, ja altså, på en måde kan jeg faktisk godt sige at jeg gerne vil 

være lidt mere som nogen piger i klassen, øh 
Ser op til nogen af de 
andre piger i klassen 

Moderator (nikker) ja  
Trine En der hedder Eva for eksempel, og øh..  
Moderator Ja   
Trine .. min veninde Louise, fordi de er sådan rigtig søde, jeg er sådan en 

der.. gerne vil bestemme, rigtig meget faktisk 
 

Moderator Ja   
Trine  Øhh, ja sådan og så, øhh også hvis det skulle være en kendt så skulle 

det nok være Fergie 
Fergie er sej pga. 
personlighed 

Moderator Ja, hvorfor?  
Trine Øhmm (ryster på hovedet) hun er sej (griner)  
Moderator Ja   
Trine  Hun er, hun er, det er egentligt ikke fordi hun synger.. hun synger 

godt, jeg synes bare hun virker sådan.. 
 

Moderator Hendes udseende og hendes personlighed  
Trine  Øhh ja, sådan hendes personlighed faktisk  
Moderator Ja (nikker)  
Mette Også, jeg synes også lidt Mary-Kate og Ashley3 de er sådan, de er helt 

vildt pæne også med deres.. (kigger på Trine) 
Mary-Kate og Ashley pæne 

Trine (nikker)  
Mette  ..hår og  
Mia  De er bare ikke pæne uden makeup (griner)  

                                                 
2
 Amerikansk skuespillerinde, kendt fra Tv-serien ’Friends’ (Venner) 
3
 Mary-Kate og Ashley Olsen, tvillinger, amerikanske skuespillere, blandt andet kendt fra Tv-serien ’Full House’ 

(Hænderne Fulde) og en lang række film og bøger omhandlende dem selv. 
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Trine (griner)  
Mette Nej, det synes jeg heller ikke, så ser de sådan lidt helt..   
Moderator Nå   
Mette  men der er også mange der tænker at Mary-Kate og Ashley det er 

sådan noget for børn, ikke også, men de kan faktisk godt være helt 
vilde.. de har en god personlighed også 

Mary-Kate og Ashley ikke 
kun for børn 

Moderator Mmm.. de er også 20 i dag, så vidt jeg ved (ser sig omkring)  
Trine  Ja   
Mette  Ja, de er helt vildt pæne også, og deres hår også, og.. de ligner 

hinanden på en prik nogen gange, og… 
 

Moderator Ja   
Trine  Ja, jeg er faktisk lige ved at skrive en stil om, om Mary-Kate øh 

(griner) 
 

Moderator Ja   
Trine  …så jeg ved rigtig, rigtig meget om hende, jeg har sådan en bog, hvor 

jeg læser lidt om hende og sådan noget 
 

Moderator Ja (nikker)  
Trine Ja, og øh hun var også mit idol på et tidspunkt.. vi havde, vi havde 

sådan en look-alike fest i vores klasse, som, som sådan en klassefest 
eller hvad nu 

Fan af Mary-Kate 

Moderator Ja   
Trine  Der var mig og min veninde, vi var så Mary-Kate og Ashley  
Moderator Okay, det var da kreativt, må jeg sige  
Trine  Ja (nikker)  
Moderator ja  
Mia  Jeg er også Bob Marley fan (griner) Bob Marley fan 
Trine (griner)  
Rikke (griner)  
Moderator (griner) …synes I det er okay at efterligne andre? Altså, for eksempel 

hvis der er en i klassen der har noget tøj på man synes der er fedt 
eller sejt.. 

 

Rikke  På nogen måder synes jeg  
Moderator ..og man så selv går ud og køber det, er det okay  
Trine  (nikker)  
Rikke  På nogen måder  
Mia  Altså man skal sådan spørge først, synes jeg  
Moderator Okay   
Mia  For ellers så hvis den bare sådan går ud og sådan.. altså.. jeg synes 

også det er fint nok hvis de godt kan lide det tøj man går i 
OK at efterligne hvis man 
spørger først 

Moderator Ja   
Mia  Men altså selvfølgelig, hvis man nu gerne lige vil have, noget der bare 

er sig selv lige til at starte med, ikke, sådan at der er ingen andre der 
ved, der har det, så kan man måske godt blive sådan lidt (trækker på 
skuldrene) ’mm, okay nu er jeg så ikke den eneste der har det så’ 

 

Rikke  Dengang jeg kom  
Mia  Nu har jeg ikke min egen stil mere  
Moderator Nej   
Rikke Jeg kom i skole med sådan nogle seler, og så ved jeg ikke Mia der 

(peger på Mia) de havde det, de havde det allerede i forvejen tror jeg,  
jeg er ikke helt sikker, så kommer jeg i skole med sådan nogle seler 
der hang sådan på bukserne 

 

Moderator Mmm…   
Rikke  Og så var det sådan, dagen efter, så var der også nogen der allerede 

havde det 
 

Moderator Mmm…  
Rikke Så det synes jeg også, det var fedt nok  
Moderator Ja   
Mia  Jeg fik det efter Tine  
Moderator Hvad får det dig til at føle, (kigger på Rikke) hvis der er nogen der  
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kopierer din stil? 
Rikke  Øhh, altså hvis de bare sådan helt kopierer det…  
Moderator Mmm…  
Rikke  ...sådan tager det helt samme tøj på, så bliver det selvfølgelig sådan 

lidt, ’okay, så skal jeg finde noget andet’ fordi at 
Selv skifte stil, hvis man 
bliver kopieret 

Moderator  (nikker) ja  
Rikke   Så er der jo allerede nogen der har lavet, sådan en til af mig  
Moderator Mmm…     
Rikke  Og det er jo lidt irriterende  
Moderator Ja, ja  
Rikke  Men hvis det bare er sådan nogle få ting, t-shirt eller seler eller.. Enkelte ting OK 
Moderator Ja   
Rikke  …sådan noget (trækker på den ene skulder) det synes jeg, det er fedt 

nok 
 

Moderator Ja   
Rikke  Og så de danner, du ved deres egen stil  
Moderator (nikker) ja  
Mia  Altså det er jo også, mig og Rikke vi gik ind og købte det samme tøj, 

fordi vi er bedste veninder, så gik vi ind og købte ’bedste-veninde-tøj’ 
Bedste-veninde-tøj 

Moderator Ja   
Mia  Og det var der ingen andre der havde, og det var kun os  
Moderator Ja   
Mia  Det var sådan rimelig sjovt  
Moderator Ja   
Trine  På en måde der kopierede jeg faktisk deres (peger på Mia og Rikke) 

stil med at købe veninde-tøj, men vi købte ikke det samme mig og 
min veninde.. 

 

Moderator  Nej   
Trine  …Louise, så…  
Moderator Men I tog konceptet med, og så?  
Trine  Ja   
Moderator Ja   
Trine Det var også lidt, det var faktisk lidt svært at finde noget fordi øhh det 

meste af det vi fandt det lignede deres (slår med hovedet i retning af 
Mia og Rikke) så… 

 

Moderator  Ja   
Trine  …men så blev vi så nødt til at finde noget til sidste, ikke  
Moderator Ja   
Mette  Jeg synes ikke, altså for eksempel min veninde øh fra klassen hun 

havde købt en helt vildt pæn nederdel, jeg synes var rigtig pæn 
 

Moderator (nikker)  
Mette  Så spurgte jeg bare hvor hun havde købt den, og sådan noget, og jeg 

spurgte ikke om jeg måtte få lov til at købe den, så gik jeg ud og 
købte den, ikke også, fordi jeg syntes den var helt vildt pæn, og så 
kunne det godt virke som om hun var lidt sur over det, men jeg synes 
ikke fordi at, så føler, så har man det bare sådan, ej, andre synes det 
er fedt, det tøj man går i 

Nogle bliver sure hvis man 
køber det samme som dem 

Moderator (nikker) Mmm…  
Mette  Og så skal det bare være sådan, og for eksempel de bukser jeg har på 

i dag (kigger ned ad sig selv) dem hare, mig og min veninde vi fandt 
dem på samme tid, og syntes de var megafede 

 

Moderator (nikker)  
Mette  Og nu har vi dem begge to  
Moderator Ja   
Mette  Altså jeg synes det er fint  
Moderator Og det er OK  
Mette  Ja, altså jeg synes det er fint, fordi så har man sådan, ej, man kan 

lide det samme, og 
 

Moderator Ja   
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Mette  ..synes det er fedt hvis man kan gå idet, fordi så er der også andre 
der kan lide det og så er man ikke kun den eneste, sådan 

Rart ikke at være alene 
med sin ’stil’. Follower-
træk 

Moderator ja  
Trine  Øhmm, også min veninde vi har.. rigtig meget af det samme tøj, og 

det er for det meste hende der starter med at have det 
 

Moderator Okay   
Trine  Og hun synes det er fuldstændig okay, hun har også de her baggy-

jeans (tager fat i sine bukser) jeg faktisk har på i dag, det er meget 
pudsigt 

 

Moderator Ja   
Trine  Øhmm, øh ja, dem fandt hun så først, hun fik dem nok i 

fødselsdagsgave eller noget, eller hun selv havde været ud at købe 
 

Moderator Mmm…   
Trine  Så fandt jeg dem, og så spurgte jeg om jeg så måtte få dem også, og 

det synes hun, det var okay 
 

Moderator Ja   
Rikke  Ligesom, hvis der, hvis der, som hun siger (peger på Mette) hvis der 

er en nederdel eller sådan noget, så også fordi hvis man kan se på 
dem, når man går hen og siger hvor har du købt den, som siger sådan 
(vipper hovedet fra side til side) lidt der og der, så kan jeg også godt 
se sådan lidt, okay du vil ikke have at jeg 

 

Moderator Mmm…   
Rikke  Går ud og køber den, så kan det jo godt være jeg køber en, jeg finder 

en som der er sådan helt anderledes, som jeg også synes der er fed, 
og så kan det være jeg glemmer alt om den 

 

Moderator Ja   
Rikke  …og så køber den  
Mette  Der synes jeg så, det er sådan lidt lige meget om andre synes det er 

pænt, fordi hvis man selv kan lide og have det på, ikke også, så kan 
andre jo bare tænke, ej, de synes det er fedt, det tøj jeg går i, og så 
tænke positivt på det i stedet for at tænke negativt på det 

Fedt hvis andre kan lide 
ens tøj 

Moderator Ja   
Trine (nikker)  
Mette Altså ikke sådan tænke, ej, nu vil hun have det samme som mig og, 

tænke positivt på det 
 

Moderator Mmm…   
Mette  Ej, hun synes jeg har noget fedt tøj og det er da bare godt hun har 

det, og så kunne man også have det hyggeligt sammen, og aftale 
man kunne tage det på samme dag og 

 

Moderator (nikker) Mmm…  
Mette  Sådan ligne hinanden ligesom de gør (peger på de andre) køber 

samme tøj og 
 

Trine (griner)  
Moderator Ja   
Mette  Det synes jeg også det er rigtig fedt at man kan have det sådan  
Moderator Mmm, lige her til sidst her øhh, i de her spørgsmål, så vil jeg godt lige 

høre øhh hvad forbinder I med mode? Hvordan forstår I mode? 
Mode er ikke mærketøj 

Trine  Øhh, ikke mærketøj i hvert fald, fordi øh  
Moderator Nej   
Trine  Altså, jo på en måde, altså moden det er noget der er øhh, altså det, 

det er ikke noget specielt tøj faktisk.. 
Mode er ikke kun specielt 
tøj 

Moderator Nej   
Trine  …synes jeg ikke, jo altså på en, altså på en måde kan det godt være.. 

øhm, for eksempel, hvis nu der er nogen specielle bukser der er på 
mode, ikke 

 

Moderator (nikker) Mmm…  
Trine  …men mode det er bare sådan, sådan noget smart tøj og sådan noget Mode = smart tøj 
Moderator Ja   
Trine  Det er bare sådan tøj  
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Rikke  Jeg synes også sådan lidt mode det er ens egen stil, og så måske 
også lidt stramme bukser, det, det er der jo helt vildt mange der går i, 
det jo også 

Egen stil er mode 

Moderator Mmm (nikker)  
Rikke  (nikker) …på en måde måde, ikke  
Moderator Ja   
Trine (nikker)  
Rikke  Og så er der jo også mange der er begyndt, sådan at gå i Björn Borg  
Moderator mmm  
Rikke  Det er jo også mode, men så Diesel og Levi’s det er der egentlig ikke 

så mange der har mere 
 

Moderator Nej   
Rikke  Det jo, så går det jo måske lidt af mode  
Moderator Mmm   
Rikke  Men alligevel så er der nogen der har det, så kan det være det 

kommer op igen… Diesel og Levi’s 
Mode kommer tilbage, 
Rikke er bevidst om 
modefænonet 

Moderator Er der noget andet andet end tøj I tror der på, I tror de er mode?  
Mette Ja, øh Kawasaki-sko (kigger på Mia)  
Moderator Kan der gå mode i og sætte håret?  
Mia  Ja Kawasaki-sko, det er der helt vildt mange der går i  
Mette Kawasaki-sko  
Moderator Ja   
Mette  Også, men kan også se Grease-filmene de har også gammeldags 

Kawasaki-sko på 
 

Moderator Har de det?  
Mette  Ja   
Moderator Det vidste jeg ikke engang  
Mette  Altså.. det sagde min mor i hvert fald  
Moderator Mmm…   
Mette  Og så er det også sådan lidt moderne i dag, men alligevel det har jo 

været dengang, og så komme det op igen 
 

Moderator Mmm…   
Mette  Det synes jeg også at det er fedt  
Moderator Ja   
Mette  Også de der halstørklæder (kigger på Trine) de går rundt med  
Trine  Ja, øh Burberry-halstørklæder og sådan noget  
Moderator Ja   
Mette  Ja og også, ja, det har også været på mode engang og nu kommer 

det igen, det er jo også… altså jeg synes heller ikke mærketøj, mange 
synes mærketøj er mode 

 

Moderator (nikker)  
Mette  Men så kan man sagtens finde noget andet, der ligner det, men ikke 

er det 
 

Moderator Mmm…   
Trine  Ja   
Mette  Altså man kan også købe falsk D&G også, i udlandet og sådan noget Falske mærkevarer 
Mia  Men det er jo, det er jo også pænt  
Trine (utydeligt)  
Mette  Men det er jo pænt nok, alligevel, ikke også  
Moderator Mmm…   
Mette  Selvom det ikke er det rigtige, og… for nogen så kan det… det kan jo 

godt ligne 
 

Moderator Ja   
Mette  Sådan et par hængerøvsbukser det er jo lige nu, sådan nogen 

Trousers, det der er det helt store 
 

Moderator Ja   
Mette  Men, men så, det behøves jo ikke skal være Trousers man skal have  
Moderator Mmm…   
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Rikke  Jeg tror også lidt  
Mette  Det kan godt være andre  
Rikke  Jeg tror også de der Nintendoer, de er meget mode, det der med det 

der hundespil 
Mode behøver ikke være 
tøj 

Moderator Ja, ja  
Rikke  Det er der også mange der har  
Moderator Ja, ja (nikker)  
Rikke  Det tror jeg egentligt også det er fint nok, de lærer jo at passe hunde, 

det er bare ikke en rigtig en 
 

Moderator Nej, nej  
Rikke  Men så har man jo også lidt følelser for dem og sådan noget  
Moderator Ja (nikker)  
Rikke  Med at den skal have mad, den skal gå tur, den skal.. prøve at vinde 

sådan noget 
 

Moderator Ja   
 Det, det tror jeg egentlig også det er sådan meget.. mode, at have  
Moderator (nikker)  
Mia  Også, man kan også gøre noget ved i klassen mod, altså for eksempel 

sådan så man ikke behøver gå i 
 

Moderator Ja   
Mia  altså så der er ingen af dem der går i, og så lige pludselig, så er der 

en dag, ej (peger ud i luften) jeg synes bare den er pæn den der, så 
går de også ind og køber det 

 

Moderator Mmm…   
Mia  Og så til sidst, så er der bare mange der køber det  
Moderator (nikker) så er der mange der har det, ja  
Mia  Også, de der Kawasaki-sko, jeg kan ikke så godt lide at gå i dem  
Moderator Nej   
Mia  Men øh, men jeg syntes at det er i orden at andre går i dem  
Moderator Mmm (nikker)  
Mia  Jeg kan godt lide at gå i Converse-sko og sådan noget..  
Moderator Ja   
Rikke  Ja   
Mia  ...det har jo også været…  
Moderator (nikker) Det var også meget på mode  
Mia  …på mode i lang tid  
Mette Det er, det er det også stadigvæk, der er mange der har dem nu  
Mia  Ja… de har været på mode næsten siden 80’erne (kigger på Rikke og 

griner) 
 

Moderator (rejser sig op og begynder at dele papir ud) så vil jeg lige slutte af 
med at bede jer om at lave en collage, og en collage det er, nu får i 
lige en masse mag… forskellige magasiner, nogen af dem er der 
klippet lidt i, men så må I lige se om I ikke kan finde noget andet, så 
klipper I det ud, som I synes er fedt eller sejt eller et eller andet 

 

  COLLAGE 

Mia  Det der Olivia-blad det er det helt nye (griner)  
Moderator I har et eller andet godt med, og der er sakse her (stiller saksene lidt 

længere frem på bordet) og der er limstifter her (peger på limstifterne 
på bordet) 

 

Mia  (rejser sig op) jeg tror jeg starter med det der (samler Olivia-bladet 
op) hvis der også er Story så vil jeg gerne have den også 

Mia kan godt lide Olivia og 
(red. Vi Unge) Story 

Mette (samler Sirene-bladet op fra bunken)  
Rikke (rejser sig op)  
Trine  Hvem læser Wendy-blade? (kigger på Mia)  
Mette  Vi skal bare klippe det ud vi synes er fedt og sådan noget? (kigger på 

Moderator) 
 

Moderator Ja, alt hvad I synes der er fedt og sejt..  
Rikke  Witch..  
Moderator ..det klipper I ud og limer på  
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Trine (rejser sig op, tager Børnemagasinet op)  
Rikke Øh, vil du ikke lige række mig Witch-bladet?  
Trine Jo (giver Witch-bladet til Mia, der giver det videre til Rikke) Må jeg 

prøve at låne det der bagefter (kigger på Mia) 
 

Mia  Ja, ja  
Rikke Jeg vil gerne låne det der, bagefter dig (peger på Trines 

Børnemagasin) 
 

Trine Okay, nu sidder jeg altså lige og kigger lidt i det  
Mette Er der flere sakse? Nå, ja de er der (rækker ind over bordet og tager 

en saks) 
 

Trine (utydeligt) åbne øjnene (rækker ind over bordet og tager en saks)  
Mette  (griner)  
Mia  Også, jeg har også et Olivia-blad derhjemme..  
Moderator  (rejser sig op og begynder at dele limstifter ud til hver enkelt)  
Mia  ..med, med øh Mary-Kate og Ashley, og der er der et billede hvor de 

er uden makeup, og så er det bare helt vildt underligt at se dem 
 

Trine  Øhh, det er sådan noget tøj og sådan noget, ikke også? (kigger op på 
Moderator) 

 

Moderator Jamen, det kan være alt fra tøj til.. nu nævnte du også computerspil 
og sådan noget, ikke,  

 

Trine  (nikker)  
Moderator altså det er alt hvad I synes er fedt og sejt (sætter sig ned) altså det 

kan være nogle idoler, hvis du (peger på Trine) finder for eksempel 
Fergie eller.. 

 

Trine  Ja   
Moderator .. et eller andet..   
Mia  Fergie hun er i det her blad  
Moderator ..alt det der I synes der er fedt og sejt  
Trine (kigger på Mias blad) det klipper I ud til mig, ikke  
Mia (griner) det kan du selv lige gøre  
Trine (kigger i Mias blad) Pink, Pink   
Mia Pink  
Trine Ja jeg kan også godt lide Pink  
Mia Okay (utydeligt) det er en pæn trøje den der (peger med saksen i 

bladet) 
 

Moderator Læser I mange blade ellers?  
Mette  Ja (smiler)  
Trine Ja, jeg læser Hjemmet Læser Hjemmet hos sin 

Mormor 
Mia  Altså jeg læser  
Moderator (griner) Hjemmet?  
Trine Ja   
Moderator Okay, hvordan kan det være?  
Trine  Men det er min mormor, hun har en veninde der får tilsendt det, hvis 

jeg keder mig derude, så får hun altid hendes gamle blade, og så 
synes jeg det er så sjovt at sidde og læse alt det der 

 

Mette  Det så hyggelig  
Moderator Ja   
Mia Jeg kan godt lide at læse Story og Olivia, og så nogen gange hvis 

Maja hun har fået et blad, som hun ikke kan lide at læse i, eller 
Læser (red. Vi Unge) Story 
og Olivia 

Moderator Ja   
Mia  Som hun ikke gider mere, så ser jeg også bare i det  
Moderator Ja   
Trine (kigger ned i bladet og siger noget utydeligt)  
Rikke Jeg kan også godt lide (trækker på skuldrene) altså, Witch  Læser Witch 
Moderator (nikker)  
Rikke (griner) det køber jeg sådan hver gang det kommer  
Moderator Ja   
Mette (utydeligt)  
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Trine (utydeligt)  
Rikke Og så, det her blad det har jeg også derhjemme  
Trine  Jeg har kun to ting  
Mette (utydeligt)  
Trine Det er også noget, (utydeligt ’pompilux’) det er måske meget sådan til 

børn 
 

Moderator Ja   
Trine  Og sådan noget, men øhh, det er sådan noget man kan få hjem og så 

sælge, det gjorde min tantes øh et eller andet.. 
Privat salg af tøj 

Moderator Ja   
Trine  ..veninde eller noget en dag  
Moderator Ja, ja  
Trine  Øhm, og så kunne vi så komme op og købe det til meget billig pris og 

sådan noget der 
 

Mia  ups  
Trine Ja, og det var rigtig, rigtig sødt (kigger på moderator)  
Moderator (nikker)  
Trine Det var sådan noget, det var faktisk sådan noget, lidt sådan noget 

(utydeligt) 
 

Mia  (utydeligt)  
Moderator Ja, ja  
Mia (sidder helt tæt sammen med Rikke og kigger i Olivia-bladet) Årh, jeg 

skal have de der søde (utydeligt) 
 

Rikke Nej, dem vil jeg have  
Mia Nej, dem skal jeg have (griner)  
Rikke (griner og klipper ud)  
Mia Århha  
Mette Er I allerede ved at skændes om det? (smiler)  
Mia Jeg vil gerne have de der solbriller  
Rikke  Det vil jeg også  
Mia Ej, du må godt tage dem.. men jeg finder… jo der er også et par 

solbriller, jeg tager bare dem her 
 

Rikke (utydeligt)  
Mia Det gider jeg næsten ikke  
Trine  Gider du ikke   
Mia  Nej   
Mette  Jeg synes også det er fedt, nu når vi sidder her og, så finder den 

anden lige noget og så kan man også se at vi har faktisk den samme 
tøjstil 

Fedt at tøjstile minder om 
hinanden 

Moderator Okay   
Trine  Egentlig også  
Mette  Den her en (løfter et af Trines udklip) den synes jeg også er rigtig, 

rigtig pæn 
 

Moderator (nikker) ja  
Mia (peger på noget i Trines blad) årh, den er flot den der, må jeg kigge i 

det der efter dig 
 

Trine  Ja, det må du gerne, hvis jeg ikke har taget det hele  
Mette  Jeg synes det er sjovt også, fordi så kan man også se, så er man ikke 

kun den eneste 
 

Rikke (utydeligt)  
Mia Jamen så må vi kigge begge to  
Trine Også Papfars Pige sådan nogen  
Moderator Ja   
Trine  Nogen trøjer, sådan en har jeg også, jeg har bare, på et tidspunkt der 

gik jeg kun i den, og ikke i andet vel, det er måske også sådan lidt 
mærkeligt 

Yndlingstøj  

Moderator Det er de der, lidt á la sådan en du har på nu? (kigger på Trine)  
Trine Øhh, ja på en måde, ja (kigger ned ad sig selv)  
Moderator Ja, ja  
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Trine  Men nu, nu går jeg faktisk ikke særlig meget med den  
Moderator Nej   
Mia Er den ikke sød  
Mette Sådan har jeg det også, jeg lånte en af min mors kærestes søster, 

fordi hun kunne ikke passe den, selvom hun er mindre end mig, så 
det lyder meget underligt 

 

Moderator Ja   
Mette  Men så, så har jeg så lånt den med hjem  
Moderator ja  
Mette  Og så kan jeg bruge den, når jeg har.. også sådan en Papfar trøje  
Moderator Ja   
Mette  Men jeg, jeg lægger ikke så meget mærke til mærket, men jeg synes 

også det har en rigtig pæn form og mange pæne farver også 
Ikke mærkebevidst 

Moderator Ja   
Mette  Altså det er ikke sådan at jeg kun behøver mærket  
Moderator Nej   
Mia  Øhmm vil du gerne have de sko? (griner)  
Rikke Ja   
Trine Er I kommet op at skændes om det der blad der?  
Rikke  Ja, det er ikke godt  
Mia  Nej, det ikke (utydeligt)  
Mette  Det lyder i hvert fald meget sådan  
Mia Jeg har fundet den her nederdel jeg gerne vil have, nu bladrer jeg 

altså 
 

Rikke  mmm  
Mia (utydeligt)  
Rikke Jeg gør det mere for (utydeligt), jeg gider ikke bruge tid på det  
Trine Jeg var inde op (utydeligt)  
Mia  Cool shorts, de er pæne  
Trine (kigger med i Mettes blad) dem kan jeg faktisk heller ikke lide  
Mette  Nej   
Trine  Jeg har lige fået, sådan et stort net (kigger på Moderator) nej ikke net 

sådan… 
 

Mia Arh, Trine prøv lige at se  
Rikke  Den er også fed  
Mette (kigger på Rikke) Var det ikke den der abe du godt kunne lide?  
Rikke  (kigger op) Jo   
Mette  (Løfter sit blad op og peger, så Rikke kan se)  
Rikke Vi har kun en forretning her i Aalborg  
Mia  Ja   
Rikke  Det er lidt irriterende  
Mia  Ja   
Trine  Det er faktisk meget mærkeligt, fordi jeg stod og snakkede med…  
Mia  Jeg klipper bare igennem det her billede  
Mette  (peger ned i bladet og siger noget utydeligt)  
Trine (kigger med i Mettes blad) ja  
Mette (utydeligt  
Trine hesteblade  
Mia Nej, jeg kan ikke komme ind til det  
Trine  Det gider jeg ikke at læse  
Mia  (utydeligt)  
Rikke Hvad sker der  
Mia Vi tager en..  
Trine Synes faktisk det er mega træls at (utydeligt) i hvert fald  
Mia  Se, Fergie .. jeg klipper hans briller ud  
Trine (Peger på Mias blad) der, der var ikke en plakat med Fergie?  
Mia  Den her, den her plakat her, den har jeg altså   
Rikke (tager fat i en side i Mias blad) Jeg vil gerne have  
Mia  Det ligner altså sådan, at han sveder lidt  



Transskription af 3. fokusgruppe på Solsideskolen vedrørende Sport Outlet, præsenteret overfor 11-12-årige 
piger 

 31 

Trine  Hvorfor sidder i og skændes sådan  
Mia Du sveder, næsten … også, der er også mange der godt kan lide øh 

KNA Connected, jeg ved så ikke om der er nogen af jer der kan lide 
dem, men jeg kan i hvert fald ikke så godt lide dem 

Ikke lide KNA Connected 

Rikke (ryster på hovedet) det kan jeg heller ikke  
Mia  Uhh der var…  
Trine  Jo jeg kan godt lide den der sang der, den der de  
Mia  Nå   
Trine  Fortolker, den der du skulle have sendt til Louise og så sendte du 

(kigger på Mia og siger noget utydeligt) i stedet for 
 

Mia  Ja (griner)  
Trine Rigtig ond, jeg kan ikke engang lide den  
Mia Nej, jeg kan godt lide den jeg synes den er så god, ej det er sådan en 

(utydeligt) trøje hun har på (peger på noget i bladet) 
 

Rikke Jeg skal lige klippe ud..  
Mia Det er også en grim trøje.. Courtney Cox..  
Trine  Øhh.. Jeg synes, de synger faktisk rigtig godt  
Mette De synger rigtig godt, men de er helt vildt vildt grimme, eller i hvert 

fald Gwen Stefani 
Gwen Stefani grim 

Trine Hun er faktisk en af de pæneste i hvert fald, synes jeg  
Mette  Nej   
Trine (utydeligt)  
Mette Fint   
Mia (utydeligt) det er ikke engang fejl (griner)  
Mette (utydeligt)  
Trine  Hvem   
Mette  Gwen Stefani, det ligner hun har lidt… fordi hun har sådan et stort hår  
Mia  Ej, Vanessa Hudgens jeg synes altså også at hun er sådan lidt..  
Trine  Hun virker sådan lidt snobbet  
Rikke  Hvem   
Trine Vanessa Hudgens  
Mia (utydeligt) uhh, uhh jeg vil have sådan en her, jeg skal bare lige finde 

en rigtig god en 
 

Trine (griner) Siger kineseren godmorgen  
Mette  Hvad for en?  
Trine  Den her anorak ting, det er et spørgsmål hvornår de har…  
Mia Hun har lært at synge på dansk det er sjovt  
Rikke  Ha ha ha.. du kan klippe en vits ud  
Mia Men, det er også det jeg vil  
Rikke Nu har jeg klippet dem her ud  
Trine Så gør jeg bare lige sådan her.. værsgod  
Mia  Ej, jeg kan ikke finde nogen  
Trine (utydeligt)  
Mia (utydeligt)  
Trine Ja, men I har nok fundet ud af at jeg godt kan lide lyserød  
Mia  Orv, jeg har en plakat med Orlando Bloom4 og..  
Mette Den vil jeg faktisk gerne have  
Mia  …Mary-Kate og Ashley av (skærer sig på plakaten og griner)  
Trine  Årh, den er stor, det billede har jeg også derhjemme  
Mette (utydeligt)  
Rikke (utydeligt  
Mia (rejser sig og går over til bladende) uhh, fætter BR  
Moderator (griner)  
Rikke (synger) Fætter BR  
Mette  (Synger) Legetøj fra BR  
Mia  (synger) ved du hvad du ikke må, købe det fra.. et eller andet  
Rikke  Hvad er det for noget?  

                                                 
4
 Engelsk skuespiller, kendt for din rolle som Legolas i Ringenes Herre og som Will Turner i Pirates of the Caribbean 
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Mia Det er fordi min mor hun synger, min mor og far de tager altid den 
der øhh, (samler et blad op og smider det igen) nej det er fodbold det 
gider jeg ikke (går tilbage til sin stol) 

 

Mette  (synger) Ved du hvad det bedste er  
Mia (synger) Legetøj fra BR.. og så synger de altid (synger) ved du hvad 

du ikke må købe det fra.. GK eller sådan noget 
Pigerne ved ikke hvad ’GK’ 
er, sikkert fordi butikken 
ikke har eksisteret i 
Aalborg i deres levetid 

Rikke  Hvad er det så?  
Mia Det ved jeg ikke, det er også en lege.. det er en anden legetøjsbutik  
Trine  Det er Pink   
Mette Hun er grim  
Trine Nej, det var mere Pinks..  
Moderator Det varer ikke så længe før vi skal til at være færdige, så hvis I sådan 

vil begynde at lime på det I har fået klippet ud 
 

Mette Jeg er også færdig  
Trine Jeg synes ikke jeg klipper så mange ting  
Mia Det gjorde jeg heller ikke  
Trine Jeg synes jeg er lidt kræsen i dag kan jeg mærke  
Mia  Det synes jeg også jeg er, jeg er altid kræsen  
Trine  Okay.. (utydeligt)  
Mia  Nej   
Trine (vender sig om og kigger på uret)  
Mia  (vender sig om og kigger på uret) okay den er to minutter over tolv  
Trine  Shit, shit  
Mia  Arh.. nej, legoland da Mia bander ved at sige 

’legoland, da’ 
Trine Hvad hvis Louise hun  
Mia Hvad hvis Peter han, og vi har ikke fået noget at spise  
Trine  Ja, og vi skal svømme med tøj på i dag  
Mia  Åh, nej  
Mette  Skal I til svømning?  
Trine  Ja    
Mia  Ja.. ved I hvad vi skal bare tage det stille og roligt, vi når det nok  
Trine  Stille og roligt.. så må vi bare spise når vi komme hjem  
Mia  Øv, nu fik jeg kun to ting  
Trine Jeg spiser nede hos min mormor  
Mia  Men, jeg er sulten (griner) vi siger bare, vi må bare svømme på tom 

mave 
 

Moderator  Vi er også lige straks færdige, det er nemlig det sidste det I er ved nu  
Mia  Ja, jeg fik kun klippet to ting ud..  
Moderator Når I så er færdige med at lime på, hvis I så igen lige vil skrive navn 

og, og alder bagpå 
 

Mia Så fik jeg kun limet to ting på  
Moderator Det gør ikke noget I ikke har fået mere på det er helt fint, bare der er 

noget på (griner) 
 

Trine  Okay   
Moderator Så er det helt fint  
Mia  Må man også gerne tegne noget på, for eksempel hvis man nu kan 

tegne tøj, altså må man så godt 
 

Moderator Altså vi vil helst lige, lige til det her have billederne fra, fra 
magasinerne i 

 

Trine  Det er faktisk ikke fordi jeg går så meget selv, i sådan noget, noget 
prikket tøj og sådan noget, noget lige sådan noget her 

 

Moderator Mmm…   
Trine  Men jeg kan faktisk rigtig godt lide det  
Moderator Ja.. det er også det er også det der er vigtigst  
Mette  Jeg synes også der er meget tøj man godt selv kan lide, men så når 

man prøver det, så synes man ikke det klæder en (kigger på Trine) 
Ikke alt tøj klæder en 
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Trine Nej, vel.. det har jeg nemlig også oplevet mange gange  
Mia (kigger på Rikke) hvis der lige er noget..  
Mette Jeg synes også det er helt vildt fedt, men det er heller ikke noget man 

tager på, hvis man ikke selv har det godt med at gå i det 
 

Moderator Mhmm…   
Mette  Men bare vil have det , fordi at det er mode og sådan noget  
Moderator Ja   
Mette  Man skal også have det godt med at gå i det  
Trine Ja, jeg har lige haft fødselsdag, jeg fik en masse tøj af min moster, 

hun er god til at købe tøj 
 

Mia (utydeligt) og så er det også lige den fra (utydeligt)  
Mette  Ligesom mine bedsteforældre de har også svært ved at købe tøj til 

en, selvom man giver ønsker, så min mor hun plejer altid at købe, 
fordi hun ved hvad jeg vil have 

Bedsteforældre svært ved 
at købe tøj 

Trine (kigger på Mette) men ved du hvad jeg fik af min farmor faktisk  
Mette  Nej   
Trine  Jeg fik Björn Borg (griner)  
Mette Ej..(smiler)  
Trine  Ja, det kan hun godt finde ud af.. ej, jeg havde også fortalt hende det  
Mia (kigger på Rikke) Okay, du vil ikke have hende der med  
Rikke Nej   
Moderator Er I ved at være færdige?  
Mia  Jeg er færdig, der ikke, jeg fik kun tre ting på  
Moderator Okay, vil du så skrive navn og alder bagpå?  
Mia  Ja   
Moderator Så kan jeg nemlig få den med det samme  
Mette Den er ikke til at få til at sidde fast (banker på sit udklip, for at lime 

det fast) 
 

Trine  Øhh Mia har vi ikke godt nok time endnu (vender sig om og kigger på 
uret) 

 

Mia  Jo… bare rolig vi når det nok, vi skal nok bare  
Trine Jamen, jeg skal jo svømme deroppe  
Mia  Det skal jeg også  
Trine  Nej, jeg skal  
Mette  Du skal svømme derop? (griner)  
Trine Ja (griner)  
Mia (griner) vi skal svømme der op (tager svømmetag med armene)  
Trine (utydeligt)  
Mia Ja, ellers når vi det også nok  
Moderator (kigger på Mia og går over imod hende) skal jeg tage din, tak skal du 

have 
 

Mia Det var så lidt  
Mette  Den er rigtig klistret, for jeg ved ikke..(utydeligt)  
Mia Der er lim på det her også (rører ved bordet)  
Moderator (modtager collage fra Trine) er du også færdig, tak skal du have 

(modtager collage fra Rikke) tak 
 

Mette (rækker Moderator sin collage) værsgo  
Moderator Tusind tak skal I have  
Mette Det var så lidt  
Moderator Ved I hvad så vil jeg sige mange, mange tak for jeres tid i dag  
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