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Opgave 1 

 

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

At man ofte stjæler ting. X 

At man er hjælpsom.   

2.  Hvad er man, hvis man har sommerfugle i 

maven?  

Nervøs og spændt. X 

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. X 

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. X 

5.  Hvad er man, hvis man er den skarpeste 

kniv i skuffen?  

 

Smuk.   

Klog.  X 

Vred.   

6.  Hvilket idiom stammer fra en fabel om en 

flue? 
At gøre nogen en bjørnetjeneste.  X 

At lokummet brænder.   

At have lange fingre.   

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

Dør.  X 

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.  X 

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

At have knald i låget. X 

At have lange fingre.  

At have skeletter i skabet.   
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10.  Hvad har man, hvis man har skudt 

papegøjen? 

Så har man store problemer.  

Så har man været meget heldig. X 

Så har man mange hemmeligheder.  

 

 

 

       

 

Opgave 2 

1. skade gavn 

2. sove vågne 

3. forkert  rigtigt 

4. klog dum 

5. hurtig langsom 

6. lange korte 

7. lettere sværere 

8. nervøs afslappet 

9. lidt meget 

10. uformelt formelt 

 

 

Opgave 3 

Vandret 
1. Byen. 
2. Mage. 
3. Henrik. 
5. Perler. 
6. Solen. 
8. Ko. 
 
 
Lodret 
1. Bibelen. 
2. Morale. 
4. Ordsprog. 
7. Landet.  

 


