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Lærervejledning til Tema: Sommerferie   
 
DR Ligetils tema om sommerferie er primært målrettet undervisningen på sprogskolerne. 

Hvornår holder vi ferie? Hvordan holder vi ferie? Holder vi overhovedet ferie? 

Vi har belyst emnet fra flere forskellige vinkler, og vi håber, at teksterne vil sætte gang i mange 

konstruktive diskussioner blandt kursisterne.  

 

Om målgruppen 
Temaet henvender sig primært til danskuddannelse 2, niveau 4-6. Men det kan også bruges på 

danskuddannelse 3, modul 3-6.  

 

Temaets indhold 
Temaet består af fem artikler med tilhørende videoklip og en quiz. Du kommer direkte til 

artiklerne ved at klikke på artiklens rubrik nedenfor.  

 Det betyder turister for Danmarks økonomi. Artiklen handler om Danmark som turistland. 

Blandt andet hvor mange penge bruger turister i Danmark, og hvad turister bedst kan lide 

ved Danmark.   

 

 BAGGRUND Skoleårets feriepauser. Artiklen giver et overblik over skolernes ferier. Man får 

også et historisk indblik i, hvorfor skolen indførte ferier på bestemte tidspunkter. For 

eksempel er der et videoklip, hvor et ældre ægtepar fortæller om datidens kartoffelferie.  

 

 OVERBLIK Forstå ferieloven. I Danmark skal man optjene retten til at få løn under ferien. I 

denne artikel kan man blive klogere på ferielovgivningen i Danmark, og hvordan den 

eksempelvis påvirker flygtninge og kontanthjælpsmodtagere.  

 

 Eksperter: Sådan får du en god ferie. I denne artikel giver eksperter råd til, hvordan man 

kan få en god ferie som familie og som arbejdstager.  

 

 VIDEO Her er biblioteket forslag til bøger i ferien. Ferie er læsetid. Formidler ved Aalborg 

Bibliotekerne Mette Lybæch giver forslag til nogle gode, letlæste bøger fra bibliotekets 

hylder.  

 

 SOMMERQUIZ Test din viden om ferie. Quizzen består af ti spørgsmål, der handler om ferie 

og sommer. Quizzen kan både bruges uafhængigt af temaet eller som en afslutning på 

arbejdet med temaet.  

http://www.dr.dk/ligetil/det-betyder-turister-danmarks-oekonomi
http://www.dr.dk/ligetil/baggrund-skoleaarets-feriepauser
http://www.dr.dk/ligetil/overblik-forstaa-ferieloven
http://www.dr.dk/ligetil/eksperter-saadan-faar-du-en-god-ferie
http://www.dr.dk/ligetil/video-her-er-bibliotekets-forslag-til-boeger-i-ferien
http://www.dr.dk/ligetil/sommerquiz-test-din-viden-om-ferie
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Opgaver 

Til hver artikel er der produceret opgaver, som træner kursisternes lytteforståelse, læseforståelse 

og formuleringsevne.  

Til hver artikel hører et sæt opgaver: 

Det betyder turister for Danmarks økonomi: Opgave A1-A6 

BAGGRUND Skoleårets feriepauser: Opgave B1-B6 

OVERBLIK: Forstå ferieloven: Opgave C1-C5 

Eksperter: Sådan får du en god ferie: Opgave D1-D5  

VIDEO Her er bibliotekets forslag til bøger i ferien: Opgave E1-E5 

 

 Til hver artikel er der opgaver, der tjekker kursisternes læseforståelse (for eksempel 

quizzer).  

 Der er små lytteøvelser til hver artikel.  

 Der er grammatiske øvelser, som tager udgangspunkt i artiklen.  

 Der er opgaver, som udvider kursisternes ordforråd (kryds og tværs, find antonymer og 

synonymer).  

 Der er små skriveøvelser med udgangspunkt i emnet.  

 Og til artiklerne er der opgaver, der lægger op til samtale, refleksion og diskussion om 

nære emner.  

 

God fornøjelse med temaet! 

 


