
Det siger eleverne om kinesisk 
 
Hvorfor synes du, at man skal vælge kinesisk i gymnasiet? 

 
”Jeg synes, at man skal vælge kinesisk, da det er et sprog der bliver mere og mere 

udbredt. Det er et fedt sprog at kunne og er meget nyttigt mht. ens fremtidsjob”.  

Heidi 1.g 

 
 

”Man skal vælge det, fordi det er så anderledes. Man lærer ikke bare sproget, man 

møder også en helt ny kultur og et helt andet samfund, end det man kender fra 

europæiske lande. Desuden bliver der hvert andet år arrangeret en tur til Kina med 

gymnasiet, og for mig var det en af det store plusser ved kinesisk, da det kan være en 

”once in a lifetime opportunity””. Niels 1.g 

 
 

”Fordi det er et anderledes sprog, der er fri for de dumme grammatiske bøjninger, der 

findes på tysk, spansk og fransk. Desuden er det verdens største/ mest udbredte sprog.”  

Steffen 2.g 

 
”Kina fylder mere og mere for det danske samfund, og derfor synes jeg det er relevant at 

have en grundviden om sproget såvel som kulturen bag det store indflydelsesrige land.” 

Mia 3.g 

 

Hvordan er undervisningen i forhold til 
andre sprogfag? 
 

”Det er anderledes, i stedet for bare at sidde ned, 

kommer man også ug og prøver f.eks. Tai Chi. For 

mig gør det undervisningen mere interessant.” 

Kristoffer 1.g 

 
”Det er anderledes og spændende, man bliver sat 

ind i kinesisk fortid og historie. Vi laver mange 

sjove ting udover undervisning. Bl.a. Tai Chi og 

kinesisk mad til jul. Et spændende, sjovt og 

anderledes fag!” 

Martin 1.g 



 
 

”Når kinesisk står på skemaet, så er det et frisk pust, 

da det er helt anderledes end så mange andre timer. 

Man er aktiv på en anden måde.” 

Caroline 2.g 

 
”Man kan ikke rigtigt sammenligne kinesisk med 

noget andet sprogfag som sådan. Det er helt 

unikt. Man skal forholde sig anderledes og være 

aktiv/vågen på en anden måde. Absolut ikke 

noget dårligt!” 

Mira 2.g 

 

Synes du, at kinesisk er svært?  
 

”Det er slet ikke lige så svært som jeg først troede. Jeg tror, at det ville være lige så svært at 
lære fransk eller spansk.” 
Nina 1.g 

 
”Nej, det er ikke sværere end alle andre sprogfag. Der er selvfølgelig mange nye ting ved 
sproget, men det finder jeg kun positivt”.  
Frederikke 1.g 

 
”Ja og nej. Tegnene er svære at huske, men grammatikken er meget enkel ift. andre sprog, 
hvor verber skal bøjes.” 
Elisabeth 2.g 

 
”I starten var jeg meget skeptisk for kinesisk, for 

kinesisk er jo det rene volapyk. Det har jeg fundet ud 

af nu, at det ikke er. Så længe man følger med i 

undervisningen, så er det relativt nemt at forstå. 

Læreren vil ikke forlange mere af dig end du har lært 

i undervisningen. Derudover er det skide fedt at 

kunne tale kinesisk foran vennerne og familien!” 

Bolette 3.g 

 
”Kinesisk er ikke svært, men det kræver tid og engagement.” 
Daniel 3.g 

 


