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Opgave 1: Quiz om læseforståelse 

 
I denne opgave skal du læse en artikel. Derefter skal du svare på nogle spørgsmål.  
 
Artiklen kommer frem, når du klikker på dette link: Hvad betyder det at skyde papegøjen eller at 
stille træskoene?  

 
 

1.  Hvad betyder ’at have lange fingre’?  At man er meget upraktisk.   

At man ofte stjæler ting.  

At man er hjælpsom.   

2.  Hvad er man, hvis man har sommerfugle i 

maven?  

Nervøs og spændt.  

Sulten.  

Træt.   

3.  Hvad kan man sige om en person, som har 

en ubehagelig hemmelighed? 

At personen har skudt papegøjen.  

At personen har skeletter i skabet.  

At personen har rotter på loftet.   

4.  Hvilket af de ni idiomer har to helt 

modstridende betydninger? 

At skyde papegøjen.  

At stille træskoene.   

At gøre nogen en bjørnetjeneste.  

5.  Hvad er man, hvis man er den skarpeste 

kniv i skuffen?  

 

Smuk.   

Klog.   

Vred.   

6.  Hvilket idiom stammer fra en fabel om en 

flue? 
At gøre nogen en bjørnetjeneste.   

At lokummet brænder.   

At have lange fingre.   

7.  Hvad gør man, hvis man stiller træskoene?  Stopper med at arbejde.   

Dør.   

Bliver vred på nogen.  

8.  Hvilket idiom betyder, at man har store 

problemer?  

At man skyder papegøjen.   

At man har sommerfugle i maven.  

At lokummet brænder.   
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9.  ’At have rotter på loftet’ kan også siges 
med et andet idiom. Hvilket?  

At have knald i låget.  

At have lange fingre.  

At have skeletter i skabet.   

10.  Hvad har man, hvis man har skudt 

papegøjen? 

Så har man store problemer.  

Så har man været meget heldig.  

Så har man mange hemmeligheder.  

 

Opgave 2: Antonymer  

Læs artiklen: Hvad betyder det at skyde papegøjen eller at stille træskoene?  

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. 
 
Du kan flytte ordene på plads i det øverste skema, eller du kan skrive de rigtige ord overfor 
hinanden i det nederste skema. 

 
1. skade meget  

2. sove dum 

3. forkert  sværere 

4. klog afslappet  

5. hurtig formelt  

6. lange korte 

7. lettere langsom 

8. nervøs vågne 

9. lidt gavn 

10. uformelt rigtigt 

 
    

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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Opgave 3: Krydsogtværs  

Læs først denne artikel. Artiklen kommer frem, når du klikker på linket: Ekspert: Idiomer kan være 

svære at forstå for udlændinge 

Løs derefter krydsogtværsen. Du kan printe krydsogtværsen ud, men du kan også skrive i den 
digitalt:  
 

• Gem dokumentet som pdf 

• Når du åbner dokumentet i pdf, skal du trykke på ”kommentar” i øverste højre hjørne 

• Vælg ”T” 
 

 
 

 

 

https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/ekspert-idiomer-kan-vaere-svaere-forstaa-udlaendinge
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Vandret 
1. Hvis man går galt i _____________, tager man fejl. 
2. Krage søger _____________________ betyder det modsatte af ’modsætninger mødes’. 
3. Fornavnet på lektor fra artiklen. 
5. At kaste _______________ for svin er et idiom fra bibelen. 
6. Der er intet nyt under _______________ er et meget gammelt idiom.  
8. Hvis der ingen problemer er, er der ingen _________ på isen. 
 
 
Lodret 
1. Flere idiomer er meget gamle. De stammer nemlig fra ______________. 
2. Mange ordsprog har et bestemt budskab. Det kaldes også en ___________________. 
4. Et idiom er ikke det samme som et ____________________________. 
7. Mange idiomer er fra da de fleste danskere boede på _____________________. 
 

 

 

 

 

Opgave 4: Samtale 

Læs først denne artikel. Artiklen kommer frem, når du klikker på linket: Kursister på sprogcenter 

kender idiomer fra deres egne sprog 

I skal nu tale om følgende i grupper:  

• Synes du, der bruges mange idiomer på dansk? 

• Har du oplevet, at du har misforstået en person på grund af idiomer? 

• Kan du komme i tanke om idiomer på dit modersmål, som betyder det samme på dansk? 

• Er der fordele ved at bruge idiomer? 

• Er der ulemper ved at bruge idiomer?  

 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/kursister-paa-sprogcenter-genkender-idiomer-fra-deres-egne-sprog
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Opgave 5: Lav din egen quiz  

I denne opgave skal du lave din egen quiz. Du skal vælge fem forskellige idiomer. Til hvert idiom 

skal du vælge én rigtig forklaring og to forkerte.  

Du må gerne vælge idiomer, som man bruger i dit hjemland. Du må også gerne bruge danske 

idiomer, men det skal ikke være de idiomer, som er forklaret i artiklen. Når du har lavet quizzen 

færdig, skal du bytte quiz med din sidemakker.  

 

1.  At stille træskoene At bruge for mange penge.  

At dø. X 

At stoppe med at arbejde.  

2.     

  

  

3.     

  

   

4.     

  

  

5.     

  

  

6.     
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Opgave 6: Quiz (Til print)  

Denne opgave kan man lave som afslutning på temaet, når alle artikler er læst.  

Print denne side og klip quiz-kortene ud.  

Eleverne kan skiftes til at stille hinanden spørgsmål og eventuelt konkurrere mod hinanden i viden 
om idiomer.   

NB: Der indgår også idiomer, som ikke er nævnt i artiklerne.  

 

Hvad betyder ’at bide i det sure æble’?   
 

• At man gør noget, man fortryder 

• At man gør noget, man ikke har lyst til 

• At man bliver overrasket 
 
Svar: At man gør noget, man ikke har lyst til. 
 
 

Hvad betyder ’at få kolde fødder´?  

• At man ombestemmer sig 

• At man bliver sur 

• At man bliver uvenner med nogen 

Svar: At man ombestemmer sig. 

Hvad betyder ’at kaste håndklædet i ringen’? 

• At man bliver meget vred 

• At man bliver forelsket 

• At man opgiver noget 

 

Svar: At man opgiver noget. 

 

Hvis man er skør, hvad har man så på loftet? 

• Skeletter 

• Papegøjer 

• Rotter 

 

Svar: Rotter 

Hvad gør man, hvis man ’sender aben videre’? 

• Så gentager man sig selv 

• Så sender man et problem videre til 

andre 

• Så får man et kæledyr 

Svar: Så sender man et problem videre til 

andre. 

Hvis man har været meget heldig, hvad har 

man så gjort? 

• Skudt papegøjen 

• Stillet træskoene 

• Fået en ko på isen 

 

Svar: Så har man skudt papegøjen. 

 

Hvilket idiom betyder, at en person ikke 

tænker sig om? 

• Han har fået kolde fødder 

Hvad betyder det modsatte af ’modsætninger 

mødes’? 

• At gøre nogen en bjørnetjeneste 
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• Han har slugt en kamel 

• Han har hovedet under armen 

Svar: Han har hovedet under armen. 

 

• Krage søger mage 

• At skyde papegøjen 

Svar: Krage søger mage. 

Hvilket dyr skal man klappe, hvis man skal tage 

det roligt? 

• Rotten 

• Hesten 

• Papegøjen 

Svar: Hesten. 

 

Hvilket dyr har man barberet, når alle 

problemer er løst? 

• En ged 

• En kat 

• En gris 

Svar: En ged. 

Hvad har man, hvis man ofte stjæler? 

• Lang næse 

• Lange fingre 

• Lange arme 

Svar: Lange fingre. 

Hvad er et idiom? 

• Et ordsprog 

• Et fast udtryk 

• En morale 

Svar: Et fast udtryk. 

 

Hvad brænder, hvis man har problemer? 

• Papegøjen 

• Geden 

• Lokummet 

Svar: Lokummet. 

Hvad betyder det samme som ’den skarpeste 

kniv i skuffen’? 

• Den bedste gris på gården 

• Den sjoveste film i biografen 

• Den hurtigste knallert på havnen 

Svar: Den hurtigst knallert på havnen. 

 


