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Fag 

Dansk 

Titel 

”I sproget er jeg. Voices of the world” 

En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed. 

Om verdens sproglige mangfoldighed. Der er ca. 6500 sprog i verden, men i øjeblikket forsvinder der i 
gennemsnit et sprog hver 14. dag. Kolonisering og de store hovedsprog har haft stor indflydelse på 
udryddelsen af mange sprog, og dermed forsvinder der kulturelle rødder og kulturel forståelse. Desuden 
udvikler sprogene sig hele tiden. 

Denne film og tilhørende opgaver kan dække følgende faglige mål og kernestof: 

Faglige mål: (iflg. Læreplaner fra 2010) 

Stx:  

 Dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund 

 Udrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtlig som skriftligt 

 Beherske skriftsprogets normer for korrekthed. 

Hhx: 

 Udtrykke sig mundtlig og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og 
argumenterende. 

Htx: 

 Give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler 
og formulere alternativer. 

Hf: 

 Beherske skriftsprogets normer for korrekthed 

 Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund. 

Kernestof 

Stx:  

 Det sproglige stofområde har som sit genstandsfelt et genremæssigt varieret udvalg af tekster, talte 
såvel som trykte, hvorpå der kan anlægges en sproganalytisk tilgang. Her arbejdes blandt andet med 
sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. 
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Hhx:  

 Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, herunder retorik og argumentation. 

Htx:  

 Det danske sprog og sproglig variation – dansk sprog i forhold til andre sprog 

 Sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker. 

Hf:  

 Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. 

Ideer til undervisningen 

Indhold: 

Forløbsbeskrivelse og 3 arbejdsark til elever:  

 Spørgsmål til filmen 

 Oplæg til stil 

 Refleksionsark. 

Forløbsbeskrivelse 

1) Som introduktion gennemgås de faglige mål, som dette forløb skal nå. Dernæst fordeles 
spørgsmålene blandt eleverne, således at 2-3 elever er ansvarlige for besvarelse af et enkelt 
spørgsmål.  
Samtidig gøres opmærksom på, at de skal tage noter til den stil, de skal skrive om den betydning, 
som sprog har for et menneskes identitet. 
 

2) Filmen vises, spørgsmålene besvares. 
 

3) Stil gives for 
 

4) En uge senere: Elev modtager den rettede stil plus refleksionsarket. Arket udfyldes og afleveres til 
læreren sammen med stilen. 
 

5) En uge senere: Lærer uddeler gamle stil, refleksionsark med lærerens kommentarer, og nu skriver 
eleven en ny og bedre stil. 
 

6) Lærer retter nye stil med henblik på, hvordan eleven har udnyttet sine egne iagttagelser og lærerens 
tidligere rettelser. Først nu gives der karakter for begge stile. 
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”I sproget er jeg” 

 

Et tv-program om sprog og identitet 

 

Programmet varer 57 minutter. I skal tage noter for at holde koncentrationen og for at kunne huske, hvad 
der blev sagt. I skal bruge jeres noter til at skrive en stil om sprog og identitet. 

 

Alle skal kunne besvare det første og det sidste spørgsmål. De øvrige bliver fordelt mellem jer. 

 

Introduktion: Dette er en film om verdens sproglige mangfoldighed. Der er ca. 6500 sprog i verden, men i 
øjeblikket forsvinder der i gennemsnit et sprog hver 14. dag. Kolonisering og de store hovedsprog har haft 
stor indflydelse på udryddelsen af mange sprog, og dermed forsvinder der kulturelle rødder og kulturel 
forståelse. Desuden udvikler sprogene sig hele tiden. 

 

1) Hvad siges der generelt om sprog og identitet? Om den kulturelle arv? Du skal især lægge mærke til 
de to eksperter, der løbende dukker op i højre og venstre side af billeder og udtaler sig. Læg mærke 
til hvad der siges i programmets ”voice over”. Er du enig i følgende udsagn: ”Language is part of your 
soul” og ”Everytime a language is lost, disappears a vision of the world”? 

 

2) Du skal kunne redegøre for det, der siges om Australien og de oprindelige australske sprog. Hvad vil 
det sige ”at blive hvid i sit hoved”? 

 

3) Hvad siges der om tegnsprog? 
 

4) Hvilken historie fortæller Kofi Annan om sig selv og sit land Ghana? Hvad sker der med sprog i lande, 
der koloniseres af andre? 

 

5) Vi møder en kinesisk pige, som er ansat på en tv-station. Hvordan forholder hun sig til sit lokalsprog 
og til det officielle ”mandarin”? Hvordan lærte hun mandarin i begyndelsen? Hvad synes du om Kinas 
sprogpolitik? 

 

6) Hvilken betydning har undertrykkelse for menneskets sprog? Hvad vil man sige med eksemplet fra de 
sydafrikanske fængsler? 
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7) I Mexico findes stadig indianske sprog. Hvad viser beretningen om sproget ”totonak”? Hvilke 
problemer bliver der nævnt? 

 

8) Redegør for forholdene for sproget ”livonsk”. Hvorfor forsvinde det? Hvilke spor af sproget finder 
man i ”lettisk”? 

 

9) På grænsen mellem Thailand og Laos tales ”mlabri”. Du skal redegøre for dette sprogs forhold. Hvilke 
problemer bliver nævnt? 

 

10) Mod slutningen af programmet tales om teenagere og deres forhold til sprog. Redegør!  
 

11) Nairobi: Sproget ”sheng”. Hvordan er det opstået? Hvordan udvikler det sig? 
 

12) Hvad med ægteskaber uden sprogligt fællesskab. Vi hører om et ægtepar i Mongoliet, der taler 
russisk, mongolsk og engelsk. Og vi hører om et ægteskab mellem en dansker og en kineser. Hvad 
sker der med sproget i disse familier? 

 

13) Engelsk. Udvikling, udbredelse. Hvorfor mener f.eks. den unge kineser, at han vil lære sine børn 
engelsk?  

 

14) Den sidste del af udsendelsen handler om skuespillet ”Hamlet”- frit fortolket på arabisk og engelsk. 
Hvad er instruktørens pointe? Hvorfor mon vi hører instruktøren tale både arabisk og engelsk? 

 

15) Overvej til sidst hvilket sprog du selv taler: dansk, ja, men du har måske en særlig dialekt, som har at 
gøre med, hvor du er vokset op? Du har måske et andet modersmål end dansk? Udtrykker du dig 
forskelligt, når du er sammen med dine kammerater, når du er samen med din familie, og når du 
taler med lærerne på skolen? Hvis ja, hvorfor? 
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”I sproget er jeg” 

 

Skriftlig danskopgave 

Elevtid: 3 timer 

 

 

 

Opgaven består af tre mindre opgaver, der skal skrives i sammenhængende tekst: 

 

1. Hvilken betydning har sprog og identitet og den kulturelle arv i dokumentarfilmen ”I sproget er 
jeg”? Lad dig inspirere af de spørgsmål, I fik udleveret til filmen, og de noter du har taget 
undervejs.  

 

2. Skriv dernæst om din egen sprogbrug. Måske har du en særlig dialekt, som har at gøre med, hvor 
du er vokset op/bor nu? Har du et andets modersmål end dansk? Udtrykker du dig forskelligt, alt 
efter om du er sammen med dine kammerater, din familie, eller når du f.eks. skriver stil til 
dansklæreren? Hvis ja, hvorfor? 

 

3. Bør der være særlige regler for brug af omgangstone og sprog blandt unge? Diskutér 
problemstillingen – gerne ud fra konkrete eksempler, du selv kender til. Kom med forslag til, 
hvordan du synes sprogtonen bør være her i din klasse og generelt på skolen. Også her skal du 
skrive en sammenhængende tekst; ikke kun besvare i punktform.    

 

 

Bedømmelseskriterier: 

 Du vil blive bedømt på, om du får besvaret alle tre opgaver fyldestgørende.  

 Har du alle taksonomiske niveauer med? 

 Desuden ser jeg på stilens form (indledning, afslutning, røde tråd). 

 Hvordan er dit sprog? (Tegnsætning, grammatik, sætningskonstruktioner, stavning, 
variation, ordforråd) 
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”I sproget er jeg” 

– Hvordan synes du selv det gik? 

 

 

 Få skærpet din opmærksomhed på kravene til dansk stil 

 Bliv klar over, hvad du er god til 

 Se, hvad du skal arbejde mere med 

 Bliv altså bedre til at skrive danske stile! 
 

 

Stilens elementer:  

Genlæs opgaveformuleringen 

Hvordan har jeg løst opgaven? Konklusion:  

Tilfreds eller skal jeg gøre noget 
anderledes næste gang? 

Tre mindre opgaver Hvor meget har jeg skrevet til 
hver opgave? (Indram) 

Hvor lang er min opgave? 

 

Hvilken betydning har sprog, 
identitet og den kulturelle arv i 
filmen? 

Besvarer jeg spørgsmålet 
fyldestgørende? 

Bruger jeg de oplysninger, jeg fik i 
filmen? 

 

Eget sprogbrug: dialekt, 
forskelligt sprog til forskellig 
modtager – hvorfor? 

Beskriver jeg mit eget sprogbrug? 

Besvarer jeg hvorfor det varierer? 

 

 

 

Regler for omgangstone Diskuterer jeg problemstillingen? 

Giver jeg anvisninger til tonen i 
klasse og skole? 

 

 

 

Indledning Begynder min besvarelse med en 
indledning, der overordnet 
fortæller om emnet? 

 

 

 

Afslutning Slutter min opgave med en 
sammenfatning, en konklusion? 
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Overgange mellem afsnit Hvordan binder jeg de enkelte 
afsnit sammen? Er der flydende 
overgange? 

 

 

 

Abstraktionsniveau Har min besvarelse alle 
taksonomiske niveauer: 
redegørende, analyserende, 
perspektiverende? 

 

Sprogfejl 

 

Hvilke typer sprogfejl har jeg?  

 

 

 

 

 

 


