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DR LIGETIL Lærervejledning til tema om danske idiomer 
 

Tema: Danske idiomer 
Det danske sprog er fuld af udtryk, som ikke skal forstås bogstaveligt. For eksempel at have 

sommerfugle i maven eller gøre nogen en bjørnetjeneste.  

Mange udtryk er så fast en del af sproget, at man kan slå dem op i Den danske Ordbog. Faktisk har 

Den danske Ordbog for nylig opdateret sin liste over nye ord, hvor der også er tilføjet en række 

faste udtryk. For eksempel ’at bønne op’, der intet har med bønner at gøre og ’at trykke på 

pauseknappen’, hvor man heller ikke skal lede efter en konkret knap. 

I dette tema kan I sammen med jeres kursister dykke ned i nogle af de farverige idiomer, som 

måske kan være særligt svære at forstå, når man er ny i sproget.  

 
Om målgruppen 
Ligetils tema om idiomer 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.  

 
Temaets indhold  
Temaet består af en interaktiv grafik og to artikler. 
 
 

INTERAKTIV GRAFIK Hvad betyder det at skyde papegøjen eller at stille træskoene?  
Denne artikel er temaets hovedartikel. Her er ni udvalgte idiomer illustreret med sjove tegninger. 
Her kan man blandt andet møde den kniv, der ikke er den skarpeste i skuffen, og en person, der 
har fået maven fuld af sommerfugle. Idiomerne er udvalgt, så de er forskellige i forhold til alder og 
tematik.  

  
Ekspert: Idiomer kan være svære at forstå for udlændinge 
I denne artikel udtaler en ekspert sig om, hvad et idiom egentlig er, og hvordan idiomer adskiller 
sig fra ordsprog. Han kommer også med eksempler på idiomer og taler om, hvad idiomerne 
fortæller om det danske sprog. 
 
Kursister på sprogcenter genkender idiomer fra deres egne sprog 
Det kan være svært at se for sig, hvor en person er gået hen, når han har stillet træskoene. Især 
når man ikke har dansk som modersmål. DR Ligetil har besøgt A2Bs sprogcenter i Hobro i 
Nordjylland for at tale om idiomer. Kursister fra så forskellige steder som Ukraine, Brasilien, Syrien 
og Nepal giver deres bud på, hvad de danske idiomer betyder. Samtidig kommer de med 
eksempler på idiomer fra deres hjemlande.   

 
 
 

https://www.dr.dk/viden/webfeature/idiomer
https://www.dr.dk/viden/webfeature/idiomer
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/ekspert-idiomer-kan-vaere-svaere-forstaa-udlaendinge
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/ekspert-idiomer-kan-vaere-svaere-forstaa-udlaendinge
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/kursister-paa-sprogcenter-genkender-idiomer-fra-deres-egne-sprog
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/kursister-paa-sprogcenter-genkender-idiomer-fra-deres-egne-sprog
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Opgaver  
Undervisningsmaterialet til temaet indeholder i alt seks opgaver, som kan laves hver for sig.  
 
• Der er opgaver, som tjekker kursisternes læseforståelse 

• Der er opgaver, som udvider kursisternes ordforråd 

• Der er små skriveøvelser med udgangspunkt i emnet 
• Der er øvelser, der lægger op til samtale om emnet 
 
 
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 idiomer, 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 
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