
Ordsprogslege

Sjov og lærig ordsprogsleg, der går ud på at tegne/fotografere eller på 

andre visuelle måder at udtrykke ordsprogenes bogstavelige mening  
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Beskrivelse af forløbet: 

I vores dagligdagssprog bruger vi mange sjove og 

skøre ordsprog helt uden at tænke over det. Hvor-

når har du for eksempel sidst ’købt katten i sækken’ 

eller ’hvornår har du sidst taget tyren ved hornene’? 

Vi ved godt, at talemåderne ikke skal forståes i deres 

bogstavelige mening, men læses i overført betydning. 

Udtrykket: ”Købe katten i sækken” betyder for ek-

sempel at blive snydt ved en handel.  Når et sprogligt 

udtryk skal forståes i en anden end dén bogstavelige 

betydning, kaldes det en metafor. Men hvad sker der, 

hvis man forsøger at udføre ordsproget i sin bogsta-

velige mening? 

Øvelsen går ud på, at eleven vælger et ordsprog og 

derefter viser, hvad ordsproget beskriver i sin bog-

stavelige mening. Man kan for eksempel tegne en kat 

i en sæk eller som jeg ”skære det ud i pap”. Man kan 

også tage fotografier, lave videoer, små skuespil eller 

hvad du nu finder på. 

Efterfølgende kan man tale med eleverne om, talemå-

dernes metaforiske betydninger og vise hinanden de 

tegninger, man har lavet. 

Øvelsen kan foregå udendørs. Den passer til mellem-

trinnet og udskolingen, er nem at intrdoucere og kan 

gøres individuel eller to og to.  

På næste side er der en liste med ordsprog. 

Hvis jeg skal ’skære det ud i pap’ 
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Ordsprogene er lånt fra https://www.kbh-sprogcenter.dk/da/blog/danske-ord-
sprog-talemaader/

Eksempler på ordsprog

At kaste perler for svin 
- Når din indsats, kloge ord eller gave ikke værdsættes.

Det blæser en halv pelikan 
- Når det stormer meget. 

Så er den ged barberet 
- Når du har løst en opgave eller klaret en udfordring.

En kæp i øret 
- Når man er fuld. 

Klap lige hesten 
- Når du vil bede en person tage det roligt. 

At sluge en kamel 
- Når du går med til noget, du ikke har lyst til. 

Gå om katten om den varme grød 
- Når du tøver og forsøger at undvige en ubehaglig situation. 

Hælde vand ud af ørerne
 - Når nogen beklager sig eller bare siger en masse uden store betydning. 

Bide i det sure æble 
- Når du er nødt til at gøre noget, som du ikke har lyst til.

Håret/skægget i postkassen
 - Hvis du lander i en problematisk situation og føler dig magtesløs.

Som blommen i et æg 
- Man har det godt; man er i sit rette element; man er veltilpas.

Træde i spinaten 
- At gøre eller sige noget dumt. 

Have ild/krudt i røven 
- Have svært ved at slappe af og vente. Fuld af energi. 

Der er ugler i mosen
- Når der sker noget mistænkeligt.

Ingen ko på isen
-  Der ikke er nogen fare på færde eller ingen problemer.


