
 

Side 1 af 4 Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever 

Sproglige fokuspunkter: Ordenstal og modalverber samt at udtrykke mere komplekse pointer via eksempler i 

form af f.eks. små simple dialoger frem for en glosetung oplæst tekst 

Kulturelle fokuspunkter: Identificere hvad der er relevant for et ungt kinesisk menneske at vide, før hun 

kommer til DK ud fra en refleksion over forskelle og ligheder mellem DK og Kina 

Kreative fokuspunkter: At formidle 6-10 tips på en kreativ måde igennem dialogbaserede scener, hvor 

eleverne får talt en masse kinesisk  

Modulplan 

1. modul: Intro og sprogøvelser

2. modul: Idégenerering, manus og planlægning

3. modul: Optagelse og efterredigering

4. modul: Optagelse og efterredigering

Materialet er fleksibelt, og ovenstående modulplan er vejledende. 

Materiale: 

• Powerpoint der gennemgår øvelser og har indlejret to videoer

• Elevmaterialet “Opgaver kinesisk underemne 2” med tekster og øvelser samt skemaer til

idégenerering og manus. Dokumentet indeholder desuden links til både video og tekst, så eleverne

kan læse teksten i deres Chrome-browser og dermed bruge Zhongwen Pop-up dictionary.

• 12 billedkort til øvelse med modalverber samt gloselister (Print ét sæt pr. gruppe a 3-5 elever)

• Denne forløbsplan der indeholder lektionsplan og vejledning til opgaverne

Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence for 

gymnasieelever 

Forløbsplan – kinesisk - underemne 2   

10 ting du skal vide før du kommer til Danmark 

来丹麦前必须知道的十件事



Side 2 af 4 Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever 

Forud for 1. modul: 

• Inddel eleverne i grupper af 3-5 personer. Eleverne skal lave film i disse grupper og også lave

øvelserne (frivillige eller definerede af underviseren)

• Beslut hvordan de fem forskellige tekststykker i elevmaterialet skal fordeles mellem grupperne (eller

en sværere version, hvor alle gruppemedlemmer skal have deres eget tekststykke)

• Print billedkort og klip dem ud (1 sæt pr. gruppe)

• Giv eleverne besked på at medbringe papir og blyant til dagen

Lektionsplan til emne 2: 去丹麦前必须知道的十件事 

Modul 1: Introduktion, sproglige øvelser og indledende brainstorm. 

1. Introduktion til dagen (slide 1-3) 10 min

2. Se videoen med klassen (slide 4-5) (2:25 min)

3. Opgave 1: Match tekst med overskrifter (slide 6) + elevmateriale (20 min)

a. Del eleverne i grupper, der hver får tildelt et stykke af teksten (transskriptionen af de kinesiske 

undertekster) på tegn.

b. De skal først lytte til oplæsning af teksten (lydfilerne ligger online her) og herefter prøve at læse 

tekststykket selv.

c. Herefter skal de oversætte de fem forskellige overskrifter og bestemme, hvilke overskrifter der 

passer til hvilke tekststykker. (Saml evt. op på klassen, hvis hver gruppe sidder med ét 

tekststykke)

4. Opgave 2: Modalverber (slide 7+8) - elevmateriale (20 min)

a. Læreren præsenterer hvis nødvendigt kort hvad et modalverbum er

b. Skriv gerne også modalverberne på tavlen for at vise strokeorder: 要, 能, 会, 得, 应该

c. Eleverne skal nu gå på jagt i deres tekststykke efter disse modalverber og lave en liste

d. Herefter skal de finde hovedverberne

e. Til sidst skal de svare på disse tre spørgsmål:

1. Hvor placeres modalverbet på kinesisk?

2. Hvordan negeres en sætning med et modalverbum på kinesisk (står 

negationen før modalverbet eller hovedverbet?)

3. Hvad betyder de forskellige modalverber i jeres tekstuddrag i kombination 

med hovedverberne?

https://ncff.dk/dyrk-sproget/materialer-til-dyrk-sproget-202021/kinesisk-materialer-202021/materialer-i-kinesisk/
https://ncff.dk/dyrk-sproget/materialer-til-dyrk-sproget-202021/kinesisk-materialer-202021/materialer-i-kinesisk-2/


   

Side 3 af 4 Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever 
 

5. Opgave 3: Billedøvelser (slide 9) + elevmateriale (gloselisten) (15 min) 

a. Alle billeder placeres på bordet med billedsiden opad 

b. Eleverne skal lave udsagn, der passer til billederne. F.eks. 在丹麦公共汽车你必须戴口罩. 

Elever har en gloseliste i deres elevmateriale 

c. Den elev der først gætter betydningen, tager billedet og oversætter til dansk. Hvert billede 

giver 1 point 

d. Der spilles tre runder. Den der får flest point vinder 

 

6. Opgave 4: Kulturrefleksion (slide 10) (10 min) 

a. Læreren tegner et mindmap på tavlen. Start med en firkant i midten med 来丹麦前必须知道

的十件事 

b. Eleverne fylder på - fint hvis det er på dansk.  

c. Emner kunne være: At hilse, mad (kan være flere - hvordan spiser vi, hvad spiser vi, kaffe eller 

te, koldt eller varmt vand), vejret, trafik, priser, gaver, drikkepenge eller ej, hvor sætter man 

sig i bussen 

 

7. Ordenstal og prioritering  

a. Læreren præsenterer ordenstal. Eleverne øver sig i at skrive ordenstal i hånden (slide 

11+12).  

b. Herefter vælger hver gruppe de tips ud, som de vil arbejde videre med (2 tips pr 

gruppemedlem) og giver dem numre på kinesisk: 第一，第二... osv. 

 

Modul 2: Idégenerering, manus og planlægning 

Eleverne skal nu i gang med at lave manus og scenografi. Underviseren kan vurdere om det er bedst at alle i 

gruppen er ansvarlige for at skrive manus til deres egne emner, eller om det er for svært for nogle elever. 

Alternativt kan eleverne deles op i en manuskriptgruppe og scenografi-gruppe, der skal finde rekvisitter, gode 

locations på skolen, nyttige billeder og udtænke fede visuelle effekter til alle emner.  

2 minutter er ikke lang tid, så nogle dialoger/scener behøver ikke vare længere end 10-15 sekunder.  

Det er vigtigt at manusgruppen kommer i gang hurtigt efter idéfasen. En benspænd kan være, at de kun må 

slå tre nye gloser op pr emne. Vejled dem til at tænke på, hvad de kan sige med deres eksisterende ordforråd 

end hvad de gerne vil sige med nye gloser 

Husk dem på, at de kan bruge teksten til at lede efter gode vendinger.  



   

Side 4 af 4 Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever 
 

1. Eleverne i grupperne fordeler de valgte idéer mellem sig (min. 2 pr. elev) + lægger sig fast på en genre 

for videoen (slide 13+14) (10 min) 

2. Individuel idégenerering (slide 15 + elevmateriale) (15 min) 

a. Hver elev skal idégenerere på to emner/tips ved hjælp af planlægningsarket i elevmaterialet 

3. Idévurdering og beslutning: Idéer præsenteres i gruppen og justeres evt. (slide 16) (15 min) 

4. Manuskript + rekvisitter + evt. storyboard (slide 17 + elevmateriale) (45. min) 

a. Her er det vigtigt at alle i gruppen arbejder på forskellige opgaver.  

b. Minimumslængden for videoen er 2 min. Derfor kan længden af dialogerne i de forskellige scener 

med fordel varieres, så de svagere elever måske skriver nogle korte dialoger mens de stærkere 

skriver nogle længere. 

c. Det er et krav at alle i gruppen får replikker 

5. Korrekturlæsning) (slide 18) 

 

Modul 3+4: Optagelse & efterredigering 

1. Læreren må gerne opfordre til at sætte kinesiske undertekster på filmen 

2. Hjælp eleverne til at tænke ud af boksen. Kan de skyde et billede op på whiteboardet som kulisse? 

Kan de klippe ting ind som billeder, som de ikke kan finde som fysiske rekvisitter? 

3. Henvis til elevintroduktionen, hvori der er gode råd til at filme + redigere. Ligger på Dyrk Sprogets 

hjemmeside.  

 

 

 

https://ncff.dk/dyrk-sproget/materialer-til-dyrk-sproget-202021/kinesisk-materialer-202021/
https://ncff.dk/dyrk-sproget/materialer-til-dyrk-sproget-202021/kinesisk-materialer-202021/

