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Emner til 7. klasse                                                                    Husk:    Introduktion fortælletid 

 
Mig Kroppen  

 

Tøj 

 

Farver 

 

Familien 

 

Skolen Tal  

 

Klokken 

 
Navn, hvor 

kommer jeg fra, 

hvor gammel er 

jeg?, Min 

fødselsdag, 

Danmark/Island 

Power point 

parvis, 

præsentation af 

mig! 

 

Ansigtet, tegne i 

logbogen og 

sætte ord ved. 

Lave lege, spørge 

hinanden. 

“Hvad er det?”  

(pege), Det er en 

næse”, osv. 

Tøjordbog, 

tørresnor, hvad 

har jeg på i dag, 

spørge hinanden, 

lave tøjbutik 

modeshow, “jeg 

tænker på…” 

Husk: jeg har på.. 

Øve farver, 

farvekort, lave 

farveordbog i 

logbogen, bytte 

farver, 

farvebingo, 

yndlingsfarver, 

lave 

undersøgelser i 

klassen, på 

skolen, i 

naboklassen. 

 

„Jeg tænker på...“ 

Hvem er i min 

familie, øve 

ordforråd, lave 

familietræ, spille 

familierollespil. 

Telefonsamtaler, 

ring til en fra din 

familie. 

Skema og fag, 

penalhus, min 

klasse, hvem er 

hvem, beskriv dine 

klassekammerater, 

de andre skal gætte 

hvem der er hvem. 

Man kan vise 

hinanden rundt på 

skolen. 

Talordbog i 

logbogen. 

Talbingo, skrive 

tal på ryggen af 

hinanden. Skrive 

tal, de andre skal 

gætte, tal-

skattejagt. 

Bingo, lave små 

regnestykker man 

præsenterer på 

tavlen på dansk. 

Fx 22+10= 32 

(fortælletid) 

Hæng t ur i 

klassen. De skal 

spørge hinanden. 

Hel, hal, kvart 

over, kvart i. Osv 

Kan også bruges 

til fortælletid. 

Hvad laver jeg på 

forskellige 

tidspunkter af 

dagen? 

Ugedage Fritid Dyr 

 

Mad Ferie 

 

Skolen Juleemne  

 

Påskeemne/  

Fastelavn 

 
Ugedagene 

skrives i 

logbogen. 

Ugeplan, hvad 

laver jeg ugens 

dage? Spørg 

hinanden. Hvad 

laver jeg i løbet af 

dagen? Evt. 

Tegneserie. 

 

Hvad kan man 

lave i sin fritid? 

Hvad laver de 

forskellige i 

klassen? Lave 

undersøgelser, 

lave en lille bog 

om forskellige 

ting man kan gå 

til. (Skal 

præsenteres 

mundtligt) 

Dyreordbog, 

ordforråd 

(snude,knurhår, 

pels,osv.) 

Fortælletid – fortæl 

om et dyr, 

dyrebilleder fx jeg 

er graa, jeg har en 

snabel, jeg er 

en_________?Kan 

laves som billeder 

og udstilles. 

Beskriv dyr for 

hinanden, den anden 

gætter. 

Madordbog i 

logbogen. Måske 

madvægordbog. 

Restaurant, 

rollespil, indkøb, 

lave forretning 

købe ind hos 

hinanden. Lave en 

stor 

købmandsbutik. 

 

 

Hvor kan man 

rejse hen på ferie? 

Hvor har vi været 

i klassen? 

Skrive postkort, 

rejse sammen et 

sted hen, 

planlægge rejse, 

købe billet, pakke 

kuffert, ringe og 

bestille hotel, osv. 

Ordforråd til 

skolen gennemgås. 

Penalhus, ting der 

er i lokalet, 

skoleskema, hvad 

hedder fagene? 

Handlinger man 

udförer i skolen 

osv. 

Se juleemne. Skrive 

gækkebreve, lave 

påskeæg og 

påskeharer. 

 

 

Fastelavnsris, 

masker, slå katten 

af tønden, 

udklædning, lave 

rollespil. 

 

 

 



 3 

Min danske person i 7. klasse 
 

Min person/fakta Min person i 

person 

Min persons 

påklædning 

Rejsen til 

Danmark 

Ekstraopgaver 

 

Vi opfinder en dansk 

person med et dansk navn 

og dansk bopæl. Vi laver 

identitetskort, som vi 

sætter i logbogen: 

 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnummer 

 Job/skole 

 Interesser 

 

 

Vi laver dukker i pap, 

dukkerne skal have tøj 

på, så det passer med 

den person de er. 

 

Dukkerne lamineres og 

laves til pindedukker. 

 

 

 

Eleverne skal forberede 

en præsentation af 

dukkens tøj. 

 

 

 Skal der laves en 

tøjordbog til 

klassen? 

 En tørresnor med 

tøj på? 

 

Eleverne forbereder en 

rejse til Danmark. 

 

 

 Hvor skal vi hen? 

 Hvordan rejser 

vi? 

 Vi skal bestille 

billetter 

 Vi skal pakke 

 

 Mundtlig opgave til 

alle i klassen, på 

skift: ”Hvad har jeg 

på i dag?” 

 Telefonsamtaler m. 

dialog 

 Skrive postkort 

 Tages billeder, man 

kan skrive teksten 

til 

 rejseplan 

 Eleverne interviewer 

hinanden parvis og opfører 

det for klassen 

 

 

 

Dukkerne præsenteres 

ved dukketeater.  

Måske møder dukkerne 

hinanden og opfører et 

lille rollespil. 

Det tøj dukkerne har på 

præsenteres. 

Eleverne præsenterer 

deres kuffert for klassen 

 

Ordforråd: 

Danske navne, danske 

byer, danske tal, interesser 

og jobs 

Skal dialogen til 

rollespillet skrives ind i 

logbogen? 

Ordforråd: 

Tøj 

Farver 

Ordforråd: 

Ting til rejsen og 

repetition af tøj og 

farver. 

 

        

                                       Ida Roholm 2008 
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Ideer til mundtlige præsentationer: (forslag 5 elever pr. time) 

Sæt evt. krav til længden, skal man have illustrationer med? Hvad skal man fortælle? 

Lav evt. fælles introduktion. 

_____________________________________________________ 

 
 En ting hjemmefra 

 En ting jeg ville redde i tilfælde af brand 

 Et fotografi af et familiemedlem 

 Et dyr (navn, farve, størrelse, hvor dyret lever, hvad dyret spiser osv.) Husk billede af dyret. 

 En person der er berømt(hvem er det, hvad laver personen osv.) 

 En blomst (navn, farver osv.) 

 En plante (navn, farver osv.) 

 Et land (navn, hvor ligger det?) Brug kortet. 

 Et ord fx kan de forskellige ordklasser bruges 

 Et regnestykke (plus, minus, er lig med) 

 En ting der betyder noget for mig. 

 Fortæl om en person fra din familie 

 Fortæl om mit idol 

 Det vil jeg gerne være… 

 En person jeg ser op til 

 Vigtige opfindelser 

 Berømte islændinge 

 Noget der er pinligt 

 Noget jeg ikke kan lide 

 Fortæl om et ord du ikke kender (brug ordbogen) 

 Fortæl om en avisoverskrift 

 En dansk talemåde 

 Fortæl om en plante 

 Fortæl om en by 
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Min By  8. klasse      Ida Roholm 2008 
Min by Sightseeing i min 

by 

Hvilke personer 

bor i min by 

Min skole Mit hus 

Brainstorm på tavlen. 

Hvilke steder er der i min 

by? 

Alle skriver ned. De 

forskellige steder kan 

oversættes til dansk. Fx 

sygehus, bibliotek osv. 

 

 

 

Alle vælger et sted, de vil 

vise frem. Eleverne skal 

nu forberede en 

præsentation af stedet på 

dansk. Dvs. stedet skal 

undersøges, historie, 

placering, hvad bruges 

det til? osv. 

Rundvisningen foretages. 

Kan både gøres skriftligt 

og mundtligt. Husk 

billeder! 

Alle elever vælger en 

person fra byen, de vil 

beskrive på dansk for 

klassen. 

Hvem er personen?, hvad 

laver personen?, hvorfor 

er personen vigtig? osv. 

 

 

Kan både gøres skriftligt 

og mundtligt. Husk 

billeder! 

Skolen skal vises frem, 

dvs. man skal undersøge 

hvad de forskellige ting 

og steder på skolen 

hedder på dansk. 

 

 

Kan evt. laves som en 

power point præsentation 

i grupper. Husk at tage 

billeder. 

Alle elever laver en 

præsentation af ders hus, 

måske er de sammen 

parvis og interviewer 

hinanden. 

Mit værelse, min familie, 

mit husdyr osv. 

 

 

Skal præsenteres på en 

eller anden måde for 

klassen. 

Undersøgelse 

 

Interview Hotellet Spillet om min by En film om min 

by 
Undersøg hvilke steder i 

byen der tales dansk. Lav 

evt. et 

afkrydsningsskema inden 

undersøgelsen. Husk at 

spørge på dansk. Husk 

også at spørge lærerne på 

skolen. 

En person fra byen skal 

interviewes. Det skal 

naturligvis være en 

person der taler dansk. 

Interviewet forberedes 

hjemme og spørgsmål 

skrives ned. 

Undersøg hvor mange 

forskellige lande der er 

besøg fra på hotellet, I 

kan også spørge i 

gæstehuset. 

Resultatet skrives ned og 

præsenteres for klassen. 

Forbered et spil om din 

by. Spillet skal laves 

gruppevis og skal vise 

hvad byen har at tilbyde. 

Dvs. I skal bruge steder 

fra byen som 

spillebrikker, men det 

skal oversættes til dansk. 

Formuler spørgsmål om 

byen du selv kan svare 

på. 

Eleverne bruger al den 

information de har fået 

igennem forløbet, til at 

lave en kort fil hvor de 

introducerer deres by.  

Målgruppe: En klasse i 

Danmark. 
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Min By (fortsat) 

 
Planlæg en uge i 

din by 

By quiz Find danske 

varer i 

supermarkedet  

Turistbrochure Hjælp jeg er 

blevet væk… 

Lav et program for en 

uges ophold i byen. Hvad 

skal man lave? Hvor skal 

man bo? Hvad skal man 

spise? Husk priser osv. 

 

Programmet skal skrives 

flot op og præsenteres for 

klassen. 

Alle laver mindst to 

spørgsmål til en quiz om 

byen. Alle spørgsmålene 

skrives på kort og til sidst 

laver klassen quizzen, 

eller bytter kort med 

naboklassen. 

Husk kun at lave 

spørgsmål du selv kan 

svare på. 

Eleverne går på jagt i 

supermarkedet efter 

danske varer. Inddel evt. 

varerne i kategorier, efter 

hvilken slags vare det er. 

Skriv navn på varen og 

hvad varen er i hæftet. 

 

Alle kan nu spørge 

hinanden om hvilke varer 

de har fundet. 

Lav en turistbrochure på 

dansk, hvor du 

præsenterer byen. Husk 

billeder og illustration. 

En dansker er blevet væk i 

byen og kan ikke finde 

vej…. 

I skal nu hjælpe personen 

med at finde vej.  

Lav et lille rollespil om 

det. Husk ordforråd, til 

højre, til venstre, ligeud, 

fortsæt, vend om osv. I 

skal bruge et kort over 

byen. 

Fortælletid Sælg din by Tegneserie Din fremtid Cafefremlæggelser 

Fortæl om hvordan du og 

din familie er kommet til 

din by. Er du født her? 

Eller er du kommet hertil 

senere? 

Forbered en reklame hvor 

du sælger din by. Du kan 

evt. lave en plakat du 

bruger, når du 

præsenterer. 

Lav en tegneserie om en  

dag i din by, hvor der 

sker noget ualmindeligt. 

Lav mindst 10 billeder, 

skriv teksten før du laver 

taleboblen. 

Skriv om hvad du 

forestiller dig du laver i 

fremtiden, hvor bor du 

henne og hvad laver du? 

Skal præsenteres for 

klassen. 

Overvej hvilke opgaver 

der kan bruges til 

cafefremlæggelser. 
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Rejsetema       Ida Roholm 2009 
 
Introduktion Planlæg rejsen Pakke kuffert Rejsen Afslutning og opgaver 
Brainstorm i klassen med brug af 

verdenskortet. Alle fortæller hver 

især hvor de har været. 

 

Kan bruges til at spørge hinanden. 

”Hvor har du været?” osv. Man 

kan også lave undersøgelser som 

fx: ”hvor mange har været i? 

”Hvor har flest været henne? 

Hvor vil du gerne hen? 

Hvordan kommer du dertil? ( fly, 

bil, båd, tog osv.) 

Hvad vil du lave på rejsen? 

(solbade, shoppe, sightseeing, stå 

på ski, sejle osv.) 

Planlæg rejsen. Brug evt. 

internettet til at undersøge priser, 

steder osv. 

Lav en pakkeliste. Hvad skal du 

have med på din rejse? 

 

Brug ordbøger. 

Hvad skal vi lave på rejsen? 

Undersøg hvad man kan lave og 

hvad man kan se på rejsen. 

I/du skal lave en plakat med 

mindst 5 billeder fra din ferie. 

Dvs. I/du skal tage billeder og 

forestille jer at I er på ferie. 

Plakaten skal præsenteres for 

klassen. Tag evt. kostumer på, 

solbriller, hatte osv. 

 

Skriv et postkort fra ferien. 

Kortene skal skrives, blandes og 

deles ud, hvorefter de læses op. 

Klassen skal gætte hvem kortene 

er fra. 

  Lav en rejseplan der 

skal præsenteres for 

klassen. (el. en power 

point præsentation) 

 Lav en telefonsamtale 

hvor I bestiller billetter 

el. lign. 

 Lav en pakkeliste, der 

bliver hængt op i 

klassen, den skal også 

præsenteres. 

 Lav et rollespil for 

klassen fra lufthavnen, 

hvor din kuffert er 

blevet væk. Hvad sker 

der? 

 Lav en plan for ferien. 

Hvor mange dage er du 

af sted? Hvad skal du 

lave de forskellige 

dage? Hvad vil I se? 

 Planen præsenteres for 

klassen. Brug billeder. 

 Lav et rollespil over en 

situation fra ferien. 

Hvor er I henne? Hvad 

sker der? Skriv evt. 

dialogen ned i dit hæfte. 

Ordforråd: Lande på kortet 

og landenes danske betegnelser. 
Ordforråd: Transportmidler 

osv. 

 

 

Ordforråd: Ting i kufferten, 

billet, penge osv. 
Ordforråd: Ting man kan 

lave på en ferie: slappe af, shoppe, 

sove, svømme osv. 

Ordforråd: Ting man siger 

til hinanden, eller ting der kan ske 

på en ferie… 

 

Fortælletid: 1. Vis et feriebillede fra en ferie. 2. Vis et postkort fra et sted i verden du har været. 3. Hvis du 

kunne bestemme, hvor ville du rejse hen? 
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Terkel i Knibe         

                                 Ida Roholm 2008 
 

Persongalleri Tidslinje Terkel i knibe 
spillet 

Brev til en 
person i 
filmen 

Terkelquizzen 

Lav et 
persongalleri over 
filmens personer. 
Skriv om 
personernes 
udseende og den 
måde de er på. 
 
 
Personerne kan 
hænges op i 
klassen. 

Lav en tidslinje 
over filmens 
handling. 
Skriv i sætninger 
hvad der sker i 
filmen og sæt 
det I rækkefølge 
på et stort stykke 
papir. 
 
 
Tidslinjen kan 
hænges op i 
klassen. 

Lav et brætspil, 
der handler om 
på hvilke måder 
Terkel kommer i 
knibe, find selv 
på nogen. 
 
Lav opgaver til 
dem der skal 
spille spillet. 

Skriv et brev til 
en af personerne 
I filmen. Du skal 
stille spørgsmål 
til personen, (fx 
hvorfor er du så 
bange, Terkel?) 
 
Brevene kan 
lægges I en 
bunke, og man 
kan trække en 
og skrive svaret. 

Lav spørgsmål til 
Terkelquizzen, det 
kan være 
spørgsmål til 
filmen, eller 
spørgsmål til ords 
betydning. 
 
Byt evt. 
Spørgsmål (og 
svar) med 
naboklassen. 

 
 

http://www.bergen-filmklubb.no/images/Terkel_i_knibe_stort.jpg
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Berømte Danskere i 9.klasse    Ida Roholm 2008 
 

1. Introduktion  2.Informationssøgning 3. Interviews 4. Rollespil 5. Quiz/udstilling 
 

Kender klassen nogen 

berømte danskere? 

Brainstorm på tavlen. 

 

Alle elever får navnet på en kendt 

person. De skal undersøge følgende: 

 

Eleverne skal forberede 

spørgsmål til et interview af 

en af de andre i klassen, 

spørgsmål skrives i 

logbogen. 

 

Eleverne skal vælge en kendt 

person de gerne vil være. 

(måske behøver det ikke 

være en fra listen?) 

De skal i små grupper 

forberede et lille rollespil. 

Rollespillet skrives ned. 

Man kan evt. lave 

pindedukker. 

 

Eleverne udsættes for en quiz 

om berømte danskere, 

svarene gennemgås fælles.  

 

Skal der laves en udstilling 

om berømte danskere? Skal 

eleverne lave en plakat om 

deres person? 

Listen med berømte danske 

deles ud, og eleverne skal 

parvis gætte professioner og 

årstal. 

 

Fælles gennemgang af deres 

gæt, uden at afsløre noget! 

 

 Navn 

 Årstal 

 Hvor kommer personen fra? 

 Job 

 Hvad er personen kendt for? 

 Billede af personen 

 Hvad er dit navn? 

 Hvorfor er du 

kendt? 

 Hvilken situation 

skal rollespillet 

være? 

 Hvad skal 

personerne sige? 

 

 

Ordforråd: 

Årstal, eksempler på 

professioner 

Ordforråd: 

Årstal, jobs, steder 

 

Ordforråd: 

Hv-spørgsmål 

 

Ordforråd: 

Replikker 

 

Ordforråd: 

Hvordan formulerer man 

spørgsmål? 

 

Fremlæggelse: 

Alle elever kommer med et 

gæt 

Fremlæggelse: 

Personen fremlægges v. 

cafefremlæggelser 

Fremlæggelse: 

Interviewet øves og vises for 

klassen. Måske er dette en 

del af et tv program. Det kan 

evt. optages på video. 

Fremlæggelse: 

Rollespillet øves og opføres 

for klassen. Måske vil man 

bruge kostumer? (indsaml 

evt. en kostumekasse. 

Fremlæggelse:  
Kunne de præsentere  

udstillingen for en 8. klasse? 
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   Kærlighedstema i 9.klasse   Ida Roholm sep. 08 

 

Tillægsord/skriveøvelser Kærlighedssange Novellefilm (bilag) Kærlighedsdigte Brevkassen 
 

Vægordbog m. tillægsord 

laves i klassen 

Gæt og grimasser m. 

tillægsord, ordkort skal laves. 

 

Tillægsordene skal bruges til 

skriveøvelserne. 

Skrive korte 

kærlighedshistorier 
m. overdrivelser/ skal læses 

højt eller laves som hørespil 

m. lydeffekter 

 

For svage elever kan man evt. 

skrive postkort(husk at 

forklare hvordan man skriver 

et postkort i forhold til form 

og indhold) 

 

Kærlighedsbreve skrives, 

skal læses højt for klassen ved 

cafefremlæggelser. 

(Husk at introducere hvordan 

man skriver breve i forhold til 

form og indhold) Skal skrives 

i hånden på fint papir (vær 

kreativ) 

 

 

Natasja – Dig og mig 

(ordforråd inden) 

Teksten bliver klippet i 

stykker og eleverne skal 

sætte den sammen.  

Anna David- Fuck dig 

(ordforråd inden) 

Skal øves som et 

skænderi, eleverne 

vælger et vers og skriver 

et svar – opfører det som 

et skænderi (tænk på 

kropssprog). 

LOC – Hvorfor vil du 

ikk’ 

(ordforråd inden) 

Tekst i 

stykker/lytteøvelse. 

Søren Krag Jacbsen – 

Kender du det? 

Sangen skal bare 

gennemgås og synges, 

evt. kan eleverne få et 

vers hver de skal forklare 

for klassen på dansk. 

 

Novellefilm vises 

Bror min bror. 

Fælles snak om hvad en 

novellefilm er. 

 

Dialogen  fra en scene 

fra filmen m. 

regibemærkninger læses. 

Kan evt. læses højt i 

klassen. 

 

Eleverne skal optage en 

novellefilm, de skal 

fordele roller både foran 

og bagved kameraet, 

skrive manuskript, 

drejebog og lave dialog 

(husk kostumer, 

rekvisitter, location) 

 

Et par eksempler på 

kærlighedsdigte 
gennemgåes 

(ordforråd inden, skal 

laves) 

 

Arrestrup -  Angst,  

http://www.kalliope.org 

 

Tove Ditlevsen - De 

evige tre og Så tag mit 

hjerte 
 

 

 

 

 

Højtlæsning af digte på 

forskellige måder, 

skiftevis, med lyd, 

kroppssprog, lav/høj 

tale, hvisken osv. Parvis 

opgave. 

 

 

 

Introduktion til 

brevkasser fra Vi Unge 

 

Eleverne skriver breve 

til brevkassen, brevene 

lægges i en kasse og 

eleverne trækker et brev 

og skriver et svar. (må 

gerne værre sjove og 

kreative) 

 

Brevene skal skrives 

pænt ind og udstilles. 

 

Brevene kan evt. læses 

op. 

 

Brevene kan skrives flot 

ind på computeren. 

Ekstraopgaver: 

Lave et 

brætkærlighedsspil 
hvor man kaster m. 

terning. 

Kærlighedscitater: 

Skal læses, forstås og 

evt. oversættes til 

islandsk. 
 

http://www.kalliope.org/
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Musikemne i 10. klasse      Ida Roholm 2008 
 

Musiktekstarbejde 

Intro m. Ida 

Danske bands Interviews med 

danske 

bands/kunstnere: 

Tekstarbejde Extraarbejde 

Ord fra musikteksten 

præsenteres på tavlen. 

Betydning gennemgås. 

Tekstarbejde m. ordene 

Postkort, kort brev). 

Sangteksten deles ud i 

linjer. 
Sangen høres og alle 

ligger teksten ud i 

rækkefølge. 

Eleverne skal i parvis 

arbejde med et dansk 

band. 

De får navnet på bandet 

udleveret af læreren. 

Informationssøgning. 

 

Parvis skal eleverne 

forberede et interview 

med en dansk 

musiker/kunstner/band. 

Interviewet skal skrives i 

logbogen og vises for 

klassen. 

Forforståelse og 

ordforrådsarbejde inden 

læsning. Del evt. ordene 

ml. eleverne og ordene 

fortælles for klassen. 

 

Eleverne forbereder 

spørgsmål til teksten 

efter læsning af teksten. 

 Telefonsamtale m. 

dansk kunstner 

 Dansk musikvideo 

tjek på nettet 

(youtube) 

 

 

Præsentation Præsentation Præsentation Fælles gennemgang Fortælletid 

Tekstarbejde med 

tekstlinjerne, de skal 

forstås, forklares og læses 

højt på dansk! 

 

Gentages evt. med en 

anden sang. 

En kort power point 

præsentation af gruppen 

forberedes.  

Brug: www.wikipedia.dk 

Eller youtube 

Alle i gruppen skal sige 

noget. 

Personen skal 

præsenteres på en sjov 

måde for klassen, tænk 

på udklædning, make-up 

osv. 

Interviewet bliver optaget 

på video. For interviewet 

er i tv og hedder: ”Dansk 

musik – lige nu” 

Gennemgå m. klassen. 

Kan evt. skrives i 

logbogen. 

 Hvem 

 Hvad 

 Hvor 

 Hvornår 

 Hvorfor 

 

 Fortæl om et 

musikords 

betydning 

 Fortæl om en 

berømt musiker 

 Præsenter et 

islandsk band 

 Spørgsmål Husk  Bands: 

 Hvem er gruppen, 

billeder, musikklip, 

videoklip, genre, sange 

osv. 

At indsamle viden om 

personen inden 

interviewet skrives. 

 LOC, Nephew, Suspekt, 

Marie Key Band, Thomas 

Buttenschøn, Clemens, 

Hej Matematik, Isam B, 

Ufo & Yepha, Natasja, 

Nik og Jay osv. 

http://www.wikipedia.dk/
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Filmarbejde i 10.klasse, værkstedsarbejde (Karrusel)                                        Ida Roholm september 2008 
 

Persongalleri Filmens 

handling 

Digtet blinkende 

lygter 

Skriv tekst 

til 

stillbilleder 

fra filmen 

Skriv en kort 

filmanmeldelse 

Arbejde med en 

scene og 

dialogen 

Skuespil Brev 

 

Lav et 

persongalleri 

over filmens 

personer 

Personernes 

navne og 

karaktertræk 

skrives på 

modellerne 

 

Brug 

berettermodellen 

og skriv filmens 

handling ind i 

modellen. Eller 

lav en tidslinje 

og skriv 

handlingen ind i 

den. 

 

Læs og forstå 

digtet 

Brug ordliste 

 

Øv evt. et af 

versene til 

højtlæsning. 

 

 

 

Skriv den 

handling der 

udspiller sig 

på  

billederne. 

 

Skriv en kort 

filmanmeldelse. 

Husk: 

Et kort referat 

af filmen 

Din egen 

holdning 

En vurdering af 

filmen fx 

 

 

En kort sekvens 

fra filmen skal 

skrives som tekst 

Husk 

regibemærkning

er, rekvisitter og 

dialogen 

 

 

Bror min bror  

(i mappen) 

 

Vælg 

mindst to 

korte scener 

fra filmen I 

vil spille for 

klassen 

 

Skriv et 

brev til en 

af 

personerne 

fra filmen. 

 

Husk 

hvordan 

man sætter 

et brev op 

Materialer Materialer Materialer Materialer Materialer Materialer Materialer Materialer 

Dukker  Berettermodellen 

Større model. 

Digt og ordliste 

Ordliste skal 

laves, elever selv? 

Stillbilleder 

i farver 

Et eksempel på 

en 

filmanmeldelse 

Filmen og et 

eksempel på et 

manuskript 

 Et eksempel 

på et brev. 

Skal laves. 

 

Links: 

http://www.danskefilm.dk/index2.html (resume af filmen, oversigt over roller og skuespillere) 

http://www.imdb.com/title/tt0236027/   (kort oversigt over filmens indhold og skuespillere)          

http://www.dfi.dk/dfi/undervisning/blinkendelygter/ (undervisningsmateriale om filmen) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.danskefilm.dk/index2.html
http://www.imdb.com/title/tt0236027/
http://www.dfi.dk/dfi/undervisning/blinkendelygter/
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Mademne i 10.klasse      Isafjordur oktober  2008 
 

Introduktion/madord Køkkenquiz Tv-køkken Maddagbog/cafefremlæg. Madanmeldelser 

 

Fælles brainstorm på 

tavlen Ordblomst. 

Eleverne skriver ord ned i 

logbogen. 

 

Ordene inddeles i 

madkategorier, så 

arbejder eleverne med 

ordene. 

 

Medbring ordbog til 

skolekøkkenet. I små 

grupper udsættes 

grupperne for quizzen, de 

skal finde forskellige 

køkkenting på tid. Der er 

præmie til de hurtigste. 

Liste m. køkkenord og 

evt. handlinger udleveres 

og grupperne går i gang. 

(se opgave) 

 

 

I grupper laves et 

program til tv-køkkenet. 

Eleverne skal lade som 

om de laver mad og 

fortælle hvad de gør. 

Måske skal det optages i 

skolekøkkenet og måske 

kan man se 

madprogrammer på nettet 

og blive inspireret.  

Skal der skrives 

manuskript? 

 

Alle i klassen skal lave en 

maddagbog. Dagbogen 

skal fremlægges uden at 

læse højt ved 

cafefremlæggelser. 

Mængder af det man spiser 

osv. angives. 

Snak om gram, liter osv. 

Kan man bruge en 

kostcirkel som 

præsentation, så lærer de 

også noget om sunde 

madvarer. 

 

Besøg et madsted i byen 

og skriv en anmeldelse af 

stedet. Måske får stedet 

kokkehuer? Priser, 

indretning, maden, 

servering osv. 

Måske kan man lave 

rundspørgeskemaer eller 

interviewe kunder. 

Forretning Taletid om mad Restaurant Madreklame i tv Kogebog 

Alle elever laver en 

forretning med madvarer 

(på A3 papir) Eleverne 

klipper madvarer ud af 

blade og klistrer det på 

papir. De kan også tegne 

deres varer. 

Snak om 

priser/måle/vejeord osv. 
SLAGTER,GRØNTHANDEL, 

ISMEJERI,KOLONIAL; 

DRIKKEVARER.  

 

Klassen deles i 2 og man 

køber ind hos hinanden. 

Medbring en 

madvare/krydderi og 

forklar om det for klassen 

på dansk. (Kan også 

laves som 

cafefremlæggelse, er 

måske mest egnet til det!) 

 

Eleverne laver i grupper 

en restaurant, en menu m. 

priser osv. 

Rollefordeling aftales og 

eleverne laver et 

rollespil. Roller: kok, 

manager, tjener, kunder 

osv. Gruppen kan besøge 

hinanden. 

Måske skal der bestilles 

bord på restauranten 

inden besøget. Så 

eleverne skal forberede 

en telefonsamtale. 

 

Eleverne skal gruppevis 

lave en madreklame. Det 

er en god ide at lave en 

drejebog inden 

optagelserne. Eleverne 

skal også overveje hvilket 

madprodukt de vil sælge. 

Eleverne laver en 

kogebog, de kan bla. 

finde opskrifter på 

internettet. Kogebogen 

skal være en bestemt 

slags kogebog. Måske en 

dansk kogebog m. 

traditionelle opskrifter. 

 


