
Dyrk sproget
Emne 2:
来丹麦前必须
知道的十件事

Lái Dānmài qián bìxū zhīdao de shí 
jiàn shì
10 ting du skal vide, før du kommer 
til Danmark



Dyrk sproget
Emne 2:
来丹麦前必须知道的十件事

• Læs den generelle elevintroduktion 
til Dyrk Sproget, hvis du ikke 
allerede har gjort det (Ligger på 
Dyrk sprogets hjemmeside)

• Se herefter denne lille video



Jeres opgave i 
dag:

• At producere en kreativ video, som 
giver ti nyttige tips til unge 
kinesere, der gerne vil til Danmark

• Undervejs skal I igennem en række 
øvelser, der retter fokus på:

• Gode gloser
• Modalverber
• Ordenstal 
• Refleksioner over hvad der er 

relevant for unge kinesere at 
vide om Danmark

• Start med at sætte jer i de grupper, 
som I skal arbejde i 



10 ting du skal vide før du 
kommer til Danmark
Sprog og kultur
Elevmaterialet opgave 1-4



Lidt inspiration: 老外来中国前的必备常识



Elevmaterialet 
Opgave 1: Overskrifter

• Lyt og læs til jeres tildelte 
tekststykke (kan med fordel 
læses fra Dyrk sprogets 
hjemmeside, så I kan bruge 
Zhongwen Popup)

• Vælg den overskrift fra listen, der 
passer bedst til jeres materiale



Elevmaterialet 
Opgave 2: Modalverber

• Gå på jagt efter modalverberne:

•要, 能, 会, 得, 应该



Elevmaterialet 
Opgave 2: Opsamling
• Hvor placeres modalverbet på 

kinesisk?
• Hvordan negeres en sætning 

med modalverbum?
• Hvad betyder de forskellige 

modalverber i kombination med 
hovedverberne i jeres tekst?



Opgave 3: 
Snup billedet

• Gruppeøvelse 3-5 spillere. 
• Spred alle billeder ud på bordet med 

billedsiden opad. 
• Lav på skift en kinesisk sætning, der 

indeholder et modalverbum, og som 
passer til et af billederne på bordet. 
F.eks. ”I Kina kysser man ikke på 
kinden”. I kan starte jeres sætning med ”
在[中国/丹麦], 你…”

• De andre skal lytte og tage det billede 
der passer til sætningen. Når man har 
taget et billede oversætter man 
udsagnet til dansk. 

• Hvert billede giver 1 point. 
• Den der har flest point efter 3 runder 

har vundet. 



Opgave 4: Kulturrefleksion
Er der nogle af de temaer I har arbejdet med, som kunne

bruges til en video for kinesere, der kommer til DK?
Hvilke andre ting kunne være relevante?

Lav et mindmap på tavlen



Ordenstal på kinesisk

• Øv jer i at skrive
ordenstallene fra 1-10



Første fase af 
filmproduktion:
Fokusering og afklaring

• Lav i jeres grupper en 
prioriteret liste over 
hvilke ti tips fra 
mindmappet, I vil 
arbejde med i jeres video.

• Skriv en liste med 第一，
第二 osv. 

(Der skal vælges minimum 2 emner pr. person i gruppen. En gruppe på 3 må altså gerne nøjes med at lave 六件事, og en 
gruppe på 4 八件事 så længe minimumskravet på 2 min. overholdes. Man må også lave alle 10)



来丹麦前必须知
道的十件事

Forarbejde til film
Nu skal i fordele jeres emner 
imellem jer. Gerne efter 
interesse hvis muligt.

Tal indledende om, hvilken 
genre jeres film skal være



来丹麦前必须知
道的十件事

Forarbejde til film
Nu skal i fordele jeres emner 
imellem jer. Gerne efter 
interesse hvis muligt.

Tal indledende om, hvilken 
genre jeres film skal være



Idéfasen: Individuelt 
arbejde (elevmaterialet)

• Når I har fordelt emnerne skal I:
• Udfylde jeres planlægningsark (i elevmaterialet)

• I skal lave to ark pr person i gruppen (evt. flere, 
hvis I har flere emner)

• Dette er den indledende brainstorm – I har 15 
min.

• OBS: I skal ikke skrive manus – kun skitsere 
jeres idé til hvordan I omsætte jeres ideer til 
små filmscener 



Idévurdering og 
beslutning
• Præsentér jeres idéer for de 

andre i gruppen
• Giv konstruktiv feedback og 

justér evt. jeres idéark



Forberedelse af 
video

• Skriv dialoger til alle 
scener

• (Kan skrives i 
elevarket i skemaet 
”Dialog”)

• Find/lav evt. 
billeder og 
rekvisitter til alle 
scener. 

• Lav storyboard



Korrekturlæsning af 
manus
• Alle fra gruppen læser korrektur

på noget, som de ikke selv har 
skrevet

• Hvis I planlægger at lave 
kinesiske undertekster, så husk at 
læse en grundig tegnkorrektur



Optag 
jeres 
video
Husk: Bredformat + god lyd

Det er vigtigt at optage lyden live –
prøv at undgå voice over
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