
Det ene barn skal hentes i vuggestuen, og det andet barn i børnehaven, der skal købes ind og 
laves mad, og der er lige et par mails, der skal sendes inden godnathistorien. Og så skal man lige 
nå at træne en time i fitnesscentret. Hverdagen er for mange danskere ude af balance.

Danskerne har en kortere arbejdsuge og længere ferier end mange andre steder i verden. Men vi 
bruger mindre og mindre tid sammen med familien. Børn og unge bruger mere tid sammen med 
pædagoger og skolelærere og andre børn end sammen med deres familie. Flere og flere melder 
sig syge på grund af stress. Vi har verdensrekord i skilsmisser og europarekord i ungdomsdrikkeri. 

Problemet er, at arbejdet presser familien i hverdagen. Tusindvis af danskere har svært ved at 
finde balance mellem arbejdsliv og familieliv. 

På spørgsmålet: 
“Hvor tit synes du, det er svært at finde balance mellem arbejde og familie?” 

svarer danskerne sådan: 

På spørgsmålet: 
“Hvad vil hjælpe dig med at få balance i hverdagen?” 

svarer danskerne sådan: 

Det er svært at slippe arbejdet. Flere og flere tager arbejdet med hjem. De har svært ved at slukke 
helt for computeren og slappe af. Der er altid en mail, man skal sende eller en vigtig 
telefonsamtale, der ikke kan vente til i morgen. Tid er luksus. Mange tror, de får mere tid i 
morgen, men der er kun 24 timer i et døgn        
                 ...også i morgen. 

Arbejde eller familie?
1  Nye ord
Læs teksten. Hvad betyder
ordene/sætningerne i kursiv?
Tjek i din ordbog eller på 
Google Translate. 
 

   FAMILIEN ER DET VIGTIGSTE, VI HAR  
  
  ...selvfølgelig.
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Billigere hjælp i hjemmet
Frihed til at vælge antal arbejdstimer
Mere fri, når børnene er syge
Flere hjemmearbejdsdage
Længere åbent i fx børnehaven
Mere fleksible arbejdstider
Mindre transporttid
Bedre transportmuligheder
Mere hjælp fra familien
Mere hjælp fra mand/kone
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2  Rigtigt/forkert
Læs sætningerne. Er sætningerne
rigtige eller forkerte? Sæt kryds.
Fortæl, hvorfor sætningerne er
forkerte. Snak om det i klassen. 

Eks.: Mange danskere kan finde balance i hverdagen. ______ ______  

1 Danskerne har en kortere arbejdsuge end mange steder i verden. ______ ______

2 18 % af danskerne har svært ved at finde balancen mellem ______ ______
 arbejde og familie et par gange om ugen. 

3 Flere melder sig syge på grund af børnesygdomme.  ______ ______

4 Der er ikke særlig mange, der bliver skilt i Danmark.  ______ ______

5 Mange er dårlige til at lade telefon ligge, når den ringer hjemme.   ______ ______

6 Danske unge har verdensrekord i drikkeri. ______ ______

7 11 % af danskerne har nogle gange svært ved at finde balance  ______ ______
 mellem arbejde og familie.

8 Danskerne bruger mere og mere tid med familien.  ______ ______

9 Flere hjemmearbejdsdage vil hjælpe med at få balance ______ ______
 i hverdagen - ifølge en fjerdedel af danskerne.  

10 Danskerne er gode til at slukke for computeren, når ______ ______
 de kommer hjem.

3  Hvad synes du?
Læs og forstå disse løsninger.
Hvilke(n) løsning(er), synes du, er god(e)?
Hvilke(n) løsning(er), synes du, er dårlige(e)?
Hvorfor? Sæt kryds, og snak om det i din gruppe.

1 En af forældrene skal på deltidsarbejde. ______ ______

2 Moren skal sige sit job op og blive hjemme. ______ ______

3 Faren og moren skal deles om opgaverne. ______ ______

4 Bedsteforældrene skal hjælpe mere.   ______ ______

5 Børnene skal hjælpe mere med husarbejdet.  ______ ______

6 Man skal betale sig fra det huslige arbejde fx rengøring. ______ ______

7 Man skal slukke for mobilen, iPaden og computeren, når
 man er hjemme.   ______ ______

8 Man skal tage arbejde med hjem.  ______ ______

X
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4  Lytteopgave
Gå ind på hjemmesiden: hanen.dk. 
Klik på Projektdansk og Lydfiler. 
Lyt til: Syg af stress.
Læs spørgsmålene. Lyt til teksten, 
og sæt kryds under det rigtige svar. 

1 Hvornår begyndte Nina at få meget travlt?

2 Hvad laver Nina?

3 Hvornår arbejdede Nina hjemme?

4 Hvorfor meldte hun sig syg?

5 Hvad var løsningen?

5  Spørgsmål
Gå ind på hjemmesiden: hanen.dk. 
Klik på Projektdansk og Tekster. 
Læs teksten: Syg af stress.
Skriv 5 spørgsmål til teksten.
Hver kursist stiller et spørgsmål højt
til en anden kursist i klassen.  

For et år siden.  For ti år siden. Da hun tog arbejde med 
hjem. 

Hun er regnskabschef. Hun er 
rengøringsassistent.

Hun er sekretær. 

Fra klokken 8.00 til 
10.00.

Fra klokken 20.00 til 
22.00.

Mens hendes mand 
lavede aftensmaden.  

Fordi hendes krop sagde 
“Stop”. 

Fordi hun begyndte at 
græde. 

Fordi hun fik 
ondt i hovedet. 

Hun sagde sit job op. Hun snakkede med sin 
chef om problemet. 

Hun fik en praktikant i 
tre måneder. 
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6  Genfortæl
Læs teksten igen, og læg den væk. 
Fortæl i 3. person. 

Eks. Hun hedder Nina Larsen...
Snak først med en klassekammerat,
og sig mindst to sætninger per 
billede i klassen bagefter. 



7  Et læserbrev
Nina har sendt en mail til 
Familiekanalens brevkasse. 
Der mangler nogle sætninger 
i mailen. Sætningerne står på listen 
(A-G). Find den sætning, der passer 
bedst i hvert afsnit (1-5). Skriv 
bogstavet på linjen i hullet. Der er to 
sætninger, du ikke skal bruge. 
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A for jeg var nervøs for at skabe problemer. E  Vi er gode til at fordele husarbejdet.
   
B  Men jeg vidste, at jeg kunne tale om det   F  Så min mand klarer næsten alt 
 med min leder.  herhjemme.
C  Jeg vil kalde det “drømmejobbet”. 
  G  Så jeg endte med flere og flere opgaver.
D  Tidligere plejede vi at bruge tid sammen
 i weekenden.

   Jeg har de sidste par år arbejdet som regnskabschef i et stort firma, som 
   jeg ikke vil nævne her. Jeg vil begynde med at sige, at jeg er rigtig glad   
   for mit job. (1)_____________. Jeg har altid ønsket at være ansat i et stort  
   firma med gode muligheder for forfremmelse og udvikling. 

   Netop denne udvikling har taget en kedelig drejning. Jeg er rigtig god til 
det, jeg laver og har svært ved at sige nej til opgaver. Det opdagede min leder ret hurtigt. 
(2)_____________. Alt for mange opgaver.

I starten var det spændende med alle de nye opgaver. Jeg elsker mit job og min arbejdsplads, 
og jeg følte ikke, at jeg kunne sige nej. Og så ville jeg ikke sige det til nogen på arbejdspladsen, 
(3)_____________. Så jeg fik flere og flere opgaver. Jeg endte med at tage noget af arbejdet med 
hjem. 

Det gik fint i et stykke tid. Men nu går det ikke så fint længere. Jeg er mere og mere træt og har 
ingen energi tilbage til min familie. Jeg har ikke tid til husarbejde længere. 
(4)_____________. Han laver tit mad, vasker op, henter og afleverer børnene. Han er meget 
utilfreds med situationen. Min mand er selvstændig it-konsulent. Han er tit ude hos kunder i 
morgentimerne. Men han er god til at holde fri, når han er hjemme. 

Børnene er også utilfredse. De synes ikke, jeg er sjov. (5)_____________. Vi gik i svømmehallen
eller i biografen om søndagen. Men det orker jeg ikke mere. Jeg er helt flad i weekenden. 
Jeg tænker altid på mit arbejde, på opgaverne eller på alle de mails, jeg skal svare på om 
mandagen. 

Jeg har svært ved at se en løsning på det. På den ene side elsker jeg mit job, og på den anden 
side er ødelægger det mit familieliv. Har I nogle gode råd? Svar mig, før det bliver for sent for 
mig og min elskede familie. 

Hilsen Nina Larsen

 

FAMILIEKANALEN


