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Opgave 1: Quiz om fodbold 

Læs først denne artikel: https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/fodboldatilz 

Print kortene og klip dem ud, så I har spørgsmål og svar på det samme kort. I skal skiftes til at stille 

spørgsmål og svare. Opgaven kan laves to og to eller i større grupper. Man kan også bevæge sig 

rundt i klassen (eller på sportspladsen) og bytte kort, når man har svaret.  

 

Spørgsmål:  
 
Hvad kaldes det sted, hvor man spiller fodbold? 

a. Fodboldbane 
b. Fodboldfelt 
c. Fodboldmark 

 
 

Svar:  
 
fodboldbane 

Spørgsmål:  
 
Hvad hedder det, når man laver mål? 

a. Man sparker mål 
b. Man skyder mål 
c. Man scorer mål 

 
 

Svar: 
 
Man scorer mål 

Spørgsmål:  
 
Hvad er et hovedstød? 

a. Når en spiller slår hovedet 
b. Når en spiller rammer bolden med hovedet 
c. Når en spiller bliver udvist 

 
 

Svar: 
 
Når en spiller rammer bolden med hovedet 

Spørgsmål:  
 
Hvor mange spillere har hvert hold på banen? 

a. 10 
b. 11 
c. 12 

 
 

Svar: 
 
11 spillere (10 markspillere og en målmand) 

Spørgsmål:  
 
Hvem må røre bolden med hænderne? 

a. Alle spillerne 
b. Målmanden 
c. Forsvarsspillerne 

 
 

Svar: 
 
Målmanden 

https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/fodboldatilz
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Spørgsmål:  
 
Hvor lang er en halvleg? 

a. Præcis 45 minutter. 
b. 45 minutter minus tillægstid. 
c. 45 minutter plus tillægstid. 

 

Svar: 
 
45 minutter plus tillægstid. 
 

Spørgsmål:  
 
Hvor længe varer forlænget spilletid? 

a. To gange 15 minutter. 
b. To gange 20 minutter. 
c. 25 minutter.  

 
 

Svar: 
 
To gange 15 minutter. 

Spørgsmål:  
 
Hvornår er der straffesparkskonkurrence?  

a. Ved alle VM-kampe. 
b. Aldrig ved VM-kampe. 
c. Når holdene står uafgjort efter forlænget 

spilletid. 
 

Svar: 
 
Når holdene står uafgjort efter forlænget spilletid. 
 

Spørgsmål:  
 
Hvad er et straffespark? 

a. Når en spiller skal prøve at score mål 11 
meter fra målet. 

b. Når en spiller laver en tackling. 
c. Når en spiller ikke må score flere mål i en 

kamp. 
 

Svar: 
 
Når en spiller skal prøve at score mål 11 meter fra 
målet. 
 

Spørgsmål:  
 
Hvor mange straffespark får hvert hold i en 
straffesparkskonkurrence?  

a. Tre. 
b. Fem. 
c. Syv. 

 

Svar: 
 
Fem. 

Spørgsmål:  
 
Hvem har ansvaret for, at reglerne overholdes i en 
fodboldkamp? 

a. Træneren. 
b. Anføreren. 
c. Dommeren.  

 
 

Svar: 
 
Dommeren. 
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Spørgsmål:  
 
Hvad er en linjevogter? 

a. Et andet ord for målmand. 
b. En dommer, der står på sidelinjen. 
c. Den spiller, der er tættest på midtbanen.  

 
 

Svar: 
 
En dommer, der står på sidelinjen. 

Spørgsmål:  
 
Hvor mange spillere må træneren udskifte under 
en landskamp? 
 

a. Så mange, som han vil. 
b. Ingen må udskiftes under en landskamp. 
c. Tre spillere.  

 

Svar: 
 
Tre spillere. 
 

Spørgsmål:  
 
Hvad er et frispark? 

a. Det kaldes det sidste spark i en kamp. 
b. Når en spiller får lov til at sparke til bolden, 

uden at modstanderne må stoppe ham. 
c. Det er det samme som målspark. 

 

Svar: 
 
Når en spiller får lov til at sparke til bolden, uden at 
modstanderne må stoppe ham. 
 

Spørgsmål: 
 
Hvad er gult kort?  

a. Et gult kort udviser spilleren. 
b. Et gult kort er en advarsel til spilleren. 
c. Et gult kort betyder, at holdet går videre i 

turneringen. 
  
 

Svar: 
 
Et gult kort er en advarsel til spilleren. 

Spørgsmål:  
 
Hvad er et rødt kort?  

a. Et rødt kort er en advarsel til spilleren. 
b. Et rødt kort betyder, at holdet ikke går 

videre i turneringen.  
c. Et rødt kort udviser spilleren. 

 
 

Svar: 
 
Et rødt kort udviser spilleren.  
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Opgave 2: Forklar en aktivitet  

Læs først denne artikel: https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/fodboldatilz 

Artiklen forklarer, hvad fodbold er. Den skal kunne læses af personer, der slet ikke ved noget om 

emnet i forvejen. Det vil sige, at alting omkring fodbold bliver forklaret (Hvad er en fodboldbane, 

hvad er en målmand osv.). 

Du skal nu vælge en aktivitet, som du er vant til at lave, og som du har godt styr på. Først skal du 

tænke over, hvordan du kan forklare aktiviteten til personer, der ikke ved noget om aktiviteten i 

forvejen. Derefter skal du beskrive aktiviteten. Husk at forklare alle detaljer, så man kan forstå 

aktiviteten, selvom man ikke selv har prøvet den.  

• Det kan være en sportsgren som badminton eller håndbold. (Hvordan er reglerne? Hvad 

skal man bruge? Hvor foregår spillet?) 

• Det kan være et brætspil som backgammon eller et kortspil. (Hvordan er reglerne? 

Hvordan ser spillepladen ud? Hvor mange kan være med? Hvornår har man vundet?) 

• Det kan være, hvordan du laver din yndlingsret eller bager din yndlingskage (Hvad skal der i 

din ret? Hvilke ting skal blandes sammen først? Hvor længe skal retten koge, stege eller 

bage?) 

• Det kan være, hvordan du starter din bil og kører hen til et sted, hvor du skal finde en 

parkeringsplads. (Hvad gør du, når du skal ud at køre? Det kan være en hjælp at tænke på, 

hvordan du selv havde det, første gang du skulle lære at køre bil.) 

 

Når du er færdig, skal du læse din vejledning til aktiviteten højt for din gruppe. 

Forstår gruppen din aktivitet, eller er der noget, du ikke har forklaret godt nok?  

 

 

Opgave 3: Danmarks vej til finalen 

Læs først denne artikel: https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/saadan-foregaar-vm-i-

rusland 

Du skal gå sammen med din sidemakker. Forestil jer, at Danmark vinder alle kampene og ender i 

finalen.  

Forklar Danmarks vej til finalen. Hvor mange kampe skal Danmark spille? Hvem skal Danmark spille 

mod i gruppespillet, og hvordan foregår slutspillet?  

Bagefter skal I fremlægge for en anden gruppe. Det kan være en stor hjælp at forklare vejen til 

finalen ved hjælp af et skema eller en tegning.  

 

https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/fodboldatilz
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/saadan-foregaar-vm-i-rusland
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/saadan-foregaar-vm-i-rusland
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Opgave 4: Hvem vinder VM? 

Læs først denne artikel: https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/fodboldholdtop5 

I artiklen kommer en fodboldkommentator med sit bud på fem hold, som har god mulighed for at 

vinde VM.   

Klassen deles op i fem grupper, som får hvert sit hold fra topfem-listen.  

• Hver gruppe skal præsentere sit hold med både svagheder og styrker.  

• Hver gruppe skal finde videoklip på nettet, der viser mindst ét godt mål, som en af spillerne 

på holdet har scoret.  

• Præsentér holdet for resten af klassen.  

• Til sidst kan I lave en afstemning: Hvem vinder VM?  

  

 

 

Opgave 5: Find antonymer 

Læs først denne artikel: https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/fodboldholdtop5 

Ordene i venstre spalte bruges i artiklen. Find hvert ord i artiklen og forbind det med ordets 
antonym (ord, der betyder det modsatte) i højre spalte. 

 
1. styrker  legende 

2. vinde glæde 

3. realistisk  svag 

4. meget indgår 

5. bedste godt 

6. udgår tabe  

7. utopi defensiv 

8. alvorlig svagheder  

9. afhængig lavt 

10. vrede venner 

11. stærk huske 

12. koldt uafhængig  

13. uvenner få 

14. dårligt  virkelighed  

15. højt urealistisk  

16. mange let 

17. svært  lidt 

18. offensiv varmt 

19. lang kort 

20. glemme dårligste 

 

https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/fodboldholdtop5
https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/fodboldholdtop5
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Opgave 6: Kryds og tværs om VM i Rusland  

Læs først denne artikel: https://www.dr.dk/ligetil/vm-vaertsland-skal-levere-stadioner-transport-

og-hoteller og se videoen.  

Lav derefter denne kryds og tværs. NB: Kryds og tværs skal printes.  

 
Vandret: 
5. Et engelsk ord for bedste sendetid. 
7. I år er dette land værtsland for VM. 
8. Når et land holder VM, kaldes landet for ___________________________. 
9. I denne måned begynder VM. 
10. Det internationale fodboldforbund. 
13. I år kommer der mange _________________________til Rusland. 
15. Sådan en findes i alle større russiske byer, siger Matilde Kimer i videoen. 
16. Denne verdensdel har flest lande med til VM. 
 

https://www.dr.dk/ligetil/vm-vaertsland-skal-levere-stadioner-transport-og-hoteller
https://www.dr.dk/ligetil/vm-vaertsland-skal-levere-stadioner-transport-og-hoteller
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Lodret: 
1. Henrik Liniger er ________________________. 
2. Her bor turister. 
3. Her spiller Danmark sin sidste kamp i gruppespillet (videoen). 
4. I denne by bader mange russere om sommeren (videoen). 
6. I denne måned slutter VM. 
11. Efternavn på DR's korrespondent i Rusland. 
12. Fifa tjener mange _______________________ på VM. 
14. Her spiller Danmark sin første kamp (videoen). 
 

 

Opgave 7: Synonymer 

Læs først denne artikel: https://www.dr.dk/ligetil/kursister-paa-sprogskole-disse-hold-er-vores-

favoritter 

Ordene i venstre spalte bruges i artiklen. Forbind ordene med deres synonym (ord, der betyder 
det samme) i højre spalte. 
       

1. elev gæt  

2. diskutere hold  

3. gruppe  debattere  

4. lande slutte  

5. team underholdende 

6. vinde sejre  

7. bud kursist 

8. spændende flok 

9. ende nationer 

 

Opgave 8: Det bedste mål  

Læs først denne artikel: https://www.dr.dk/ligetil/kursister-paa-sprogskole-disse-hold-er-vores-

favoritter 

I artiklen giver tre elever deres bud på det bedste mål, der er scoret ved VM.  

• Robin van Persies hovedstødsmål for Holland, da Holland vandt over Spanien ved VM i 

Brasilien i 2014. 

• Zinedine Zidanes to mål på hovedstød for Frankrig i finalen mod Brasilien. Det var ved VM i 

Frankrig i 1998, og Frankrig vandt 3-0. 

• Den rumænske fodboldspiller Gheorghe Hagis mål i en kamp, som Rumænien vandt 3-1 

over Colombia. Det var ved VM i USA i 1994.  

Find videoer med de tre mål på internettet. Stem derefter om det bedste mål.  

https://www.dr.dk/ligetil/kursister-paa-sprogskole-disse-hold-er-vores-favoritter
https://www.dr.dk/ligetil/kursister-paa-sprogskole-disse-hold-er-vores-favoritter
https://www.dr.dk/ligetil/kursister-paa-sprogskole-disse-hold-er-vores-favoritter
https://www.dr.dk/ligetil/kursister-paa-sprogskole-disse-hold-er-vores-favoritter
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Opgave 9: Indsæt det rigtige ord 

Læs først denne artikel: https://www.dr.dk/ligetil/englaendere-gjorde-fodbold-populaert-i-hele-

verden 

Indsæt det rigtige ord i teksten og streg ordene ud, når du har brugt dem. Hvert ord må kun 

bruges én gang.  

fællesskab        foreningsidræt        nationalsport        professionel        mulighed        udstyr        

englænderne        fodbold        populært 

 

1. Englænderne begyndte at spille _____________________ for 150 år siden. 

 

2. Fodbold blev også hurtigt __________________________ i Danmark.  

 

3. Det var _____________________________, der skrev de første regler for moderne 

fodbold.  

 

4. Fodbold har i mange år været den største __________________________ i Danmark.  

 

5. I England accepterede man _______________________________ fodbold i 1880'erne. 

 

6. Derfor fik arbejdsklassens unge også _____________________for at blive dygtige 

fodboldspillere.  

 

7. I dag bliver fodbold nogle gange kaldt Danmarks_________________________. 

 

8. Ifølge Søren Bennike kræver fodbold næsten ingen ________________________.  

 

9. Fodbold kan desuden danne et ______________________ for folk, siger han.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/ligetil/englaendere-gjorde-fodbold-populaert-i-hele-verden
https://www.dr.dk/ligetil/englaendere-gjorde-fodbold-populaert-i-hele-verden
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Opgave 10: Quiz om læseforståelse 

Læs denne artikel og lav quizzen: https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/vm-fra-1930-til-i-dag 

1.  Hvornår blev verdens første 

fodboldlandskamp spillet?  

I 1863, hvor England mødte 
Frankrig. 

 

I 1872, hvor England mødte 
Skotland. 

 

Ved OL i år 1900.  

2.  Hvem vandt det første VM?  Argentina.  

Uruguay.  

Italien.  

3.  Hvor spilles VM under anden verdenskrig? 

 

Tyskland.   

USA.   

VM var aflyst.  

4.  Hvilket år ser mange VM på tv for første 

gang? 

 

1950.   

1954.   

1958.  

5.  Hvilket år kvalificerer Danmark sig for 

første gang til VM? 

1958.   

1974.  

1986.   

 

Opgave 11: Lytteøvelse  

Læs denne artikel, se videoen og lav øvelsen:  https://www.dr.dk/ligetil/traener-saadan-bliver-du-

bedre-til-fodbold 

Spørgsmål       

 
1 

 
Motion kan sænke behovet for medicin. 

JA  

NEJ  

 
2 

 
Pernille Kjeldsens søster fik hende med til fodbold-fitness. 

JA  

NEJ  

 
3 

 
85 procent af danskerne dyrker idræt regelmæssigt.  

JA  

NEJ  

 
4 

 
Chris Macdonald er fodboldtræner.  

JA  

NEJ  

 
5 

 
Kvinderne har dyrket fodbold-fitness i fire måneder.  

JA  

NEJ  

 

https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/vm-fra-1930-til-i-dag
https://www.dr.dk/ligetil/traener-saadan-bliver-du-bedre-til-fodbold
https://www.dr.dk/ligetil/traener-saadan-bliver-du-bedre-til-fodbold
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Opgave 12: Fodboldord i hverdagssproget  

Læs først denne artikel:  https://www.dr.dk/ligetil/fodbold-er-en-del-af-det-danske-sprog 

Ord og udtryk fra fodbold er blevet en del af hverdagssproget. Nu skal du skrive sætninger, hvor 

du bruger fodboldord/udtryk i situationer, der ikke har noget med fodbold at gøre. Du skal vælge 

tre fodboldord/udtryk.   

• Tackle 

• Score 

• At stå på mål for noget 

• At kridte banen op 

• At ligge til højrebenet 

• At gå efter manden i stedet for bolden 

• At køre med klatten 

• At give nogen det røde kort  

• At skyde over målet 

 

Skriv sætningerne her 

1. 

2. 

3.  

 

• Bruger man de samme udtryk på dit modersmål? 

• Kom med eksempler på udtryk fra dit modersmål, som er hentet fra fodbold eller andre 

sportsgrene.  

• Forklar udtrykkene for din sidemakker eller gruppe. 

 

 

 

Opgave 13: Har du styr på fodboldslang?  

Prøv denne quiz: https://www.dr.dk/ligetil/quiz-har-du-styr-paa-fodboldslang 

Se, om du har fået styr på fodboldslang, efter du har arbejdet med DR Ligetils tema om VM i 

fodbold.  

 
 
 

https://www.dr.dk/ligetil/fodbold-er-en-del-af-det-danske-sprog
https://www.dr.dk/ligetil/quiz-har-du-styr-paa-fodboldslang

