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Lærervejledning til DR Ligetils tema ’VM i fodbold ’ 
 

Tema: VM i fodbold  

Til sommer samles hele verden om VM i fodbold i Rusland. Det markerer vi på DR Ligetil med et 
tema om VM. Temaet består af 10 artikler.  
Vi har belyst emnet fra flere forskellige vinkler – lige fra sporten, til sproget og historien om VM. Vi 
håber, at artiklerne vil sætte gang i mange gode opgaver og samtaler blandt eleverne/kursisterne.  
 
  

Om målgruppen  
Temaet er målrettet undervisningen på sprogskolerne. Temaet henvender sig primært til 
danskuddannelse 2, niveau 4-6. Men det kan også bruges på danskuddannelse 3, modul 3-6.  
 
Temaet og de tilhørende opgaver kan med fordel også bruges i for eksempel folkeskolen. 
Artiklerne og opgaverne spænder bredt, og der er mulighed for at bruge temaet på mange 
forskellige niveauer og i flere fag.   
 

 

Temaets indhold  

 

Introduktion til fodbold  
• GRAFIK Sådan foregår en fodboldkamp 

I denne artikel bliver de vigtigste regler i fodbold forklaret i et enkelt sprog med flotte 

interaktive illustrationer.  

  

VM i Rusland 
• Sådan foregår VM i Rusland  

Denne artikel giver et overblik over selve strukturen i turneringen. Artiklen gør det klart, 

hvilke hold som er i gruppe sammen, og hvordan man kommer til finalen. 

 

• GRAFIK Styrker, svagheder og fordomme: Disse fem hold kan vinde VM  

Andreas Kraul er fodboldkommentator. I denne artikel fortæller han, hvilke fem hold han 

vurderer, er favoritter til at vinde VM. Han fortæller blandt om holdenes styrker og 

svagheder, og artiklen er illustreret med grafikker.  

 

• VM-værtsland skal levere stadioner, transport og hoteller 

I denne artikel fortæller sportsjournalist Henrik Liniger, hvordan Fifa vælger værtsland til 

VM. Artiklen indeholder også en billedserie over værtsbyerne i Rusland samt oplysninger 

om byerne. Derudover er der en video med DR’s korrespondent i Rusland, Matilde Kimer.  

https://drupal.dr.dk/ligetil/grafik-saadan-foregaar-en-fodboldkamp
https://drupal.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/saadan-foregaar-vm-i-rusland
https://drupal.dr.dk/ligetil/grafik-styrker-svagheder-og-fordomme-disse-fem-hold-kan-vinde-vm
https://www.dr.dk/ligetil/vm-vaertsland-skal-levere-stadioner-transport-og-hoteller
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• Kursister på sprogskole: Disse hold er vores favoritter 

Kursister fra Sprogcenter Aalborg fortæller, hvilke hold der er deres favoritter til at vinde 

VM, og hvorfor de godt kan lide fodbold. 

Fodboldens historie  
• Englænderne gjorde fodbold populært i hele verden 

En professor i idrætshistorie forklarer, hvordan moderne fodbold har udviklet sig, og en 

idrætssociolog fortæller, hvorfor fodbold er en populær sport. 

 

• VM’s historie fra 1930 til i dag 

Artiklen er lavet som en interaktiv tidslinje, der viser, hvor VM er foregået siden 1930, 

hvornår Danmark har været med samt andre sjove fakta om VM’s historie.  

 

Tips til at blive god til fodbold 
• Træner: Sådan bliver du bedre til fodbold 

Tidligere landsholdsspiller og nuværende cheftræner for Aab Fodbold, Morten Wieghorst, 

giver gode råd til, hvordan man bliver god til at spille fodbold, og hvordan man kan øve sig 

– selvom man formentlig aldrig selv kommer med til VM. 

  

Fodbold og sproget  
• Fodbold er en del af det danske sprog  

At stå på mål, at kridte banen op, at sende en sag til hjørne… Det danske sprog er fuld af 

udtryk fra fodboldens verden. Bliv klogere på, hvordan fodbold har sneget sig ind i sproget.  

 

• QUIZ Har du styr på fodboldslang?  

Der er mange sjove udtryk i fodbold. I denne quiz kan du teste, hvor meget fodboldslang 

du kender. 

Quizzen kan bruges som afslutning på temaet.  
 

Opgaver 
Til hver artikel er der produceret opgaver, som træner kursisternes læseforståelse og 
formuleringsevne. Der er i alt 13 opgaver, som kan laves hver for sig.  
 

• Der er opgaver, som tjekker kursisternes læseforståelse.  

• Der er lytteøvelser, som knytter sig til videoklip.  

• Der er opgaver, som udvider kursisternes ordforråd.  

• Der er opgaver, som træner kursisternes formidlingsevner og lægger op til samtaler og 
diskussion om sport.  

 

https://www.dr.dk/ligetil/kursister-paa-sprogskole-disse-hold-er-vores-favoritter
https://www.dr.dk/ligetil/englaendere-gjorde-fodbold-populaert-i-hele-verden
https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/vm-fra-1930-til-i-dag
https://drupal.dr.dk/ligetil/traener-saadan-bliver-du-bedre-til-fodbold
https://www.dr.dk/ligetil/fodbold-er-en-del-af-det-danske-sprog
https://drupal.dr.dk/ligetil/quiz-har-du-styr-paa-fodboldslang
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Hjælp os til at blive bedre 
DR Ligetil udgiver hvert år en række temaer med artikler og opgaver. Vil du hjælpe os til at blive 

bedre? Når du har brugt temaet om VM i fodbold, hører vi meget gerne fra dig om din og 

kursisternes oplevelse med temaet. Du kan sende feedback til os på denne mail trnr@dr.dk 

 

 
God fornøjelse med temaet!  
Redaktionen på DR Ligetil 

mailto:trnr@dr.dk

