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Har du sommerfugle i maven? 
- et forløb om ordsprog og talemåder 
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Har du sommerfugle i maven? 
 - et forløb om ordsprog og talemåder 
 
Klassetrin 4.-6. klasse 
Varighed 1½ timer 
Fag Dansk og Dansk som andetsprog. Sprogskoler, modtageklasser, asylhold mm 

 
Forløbet er udviklet i et lærende partnerskab mellem ROMU, Roskilde bibliotekerne, Himmelev 
skole og Hedegaardene skole. 
 

BESKRIVELSE: 
Mange ordsprog og talemåder har en god baggrundshistorie, som vi med hjælp af fortællinger, 
gamle lege, aktiviteter og genstande visualiserer og sætter fokus på. Med inddragelse af det histo-
riske ophav, bevægelse og aktiviteter bliver almindelige talemåder, udtryk og ordsprog konkrete for 
eleverne. Vi skal bl.a. arbejde med udtryk som ”at skyde papegøjen”, ”Tampen brænder”, ”en klods 
om benet”, ”krybe til korset” og ”at gå under jorden”. 
 
Undervisningsforløbet på museet er udviklet som en del af et Længerevarende læringsforløb til 
mellemtrinnet og modtageklasser om talemåder og ordsprog. Inden besøget på museet skal ele-
verne have arbejdet med talemåder og ordsprog – se forløbsplan i lærervejledningen.  
 

KOMPETENCEMÅL:  
Dansk som andetsprog – basis. 
Tale. 

 Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner. 
 
Dansk – 4. klasse 
Fortolkning 

 Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af 
litteratur og andre æstetiske tekster. 

Kommunikation 

 Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer. 
 

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: 
Dansk som andetsprog 

 Eleven kan fortælle om egne oplevelser 

 Eleven har viden om talesprogets funktion 

 Eleven kan eksperimentere med sproget ved hjælp af kommunikationsstrategier. 

 Eleven har viden om brug af modersmål og kodeskrift. 
 
Dansk – 4 klasse 

 Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning 

 Eleven har viden om lytteformål og undersøgende spørgsmål 

 Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre 

 Eleven har viden om rum, figur og forløb 

 Eleven kan iagttage ord, begreber og sætninger i fagsprog 

 Eleven har viden om ord, begreber og sætningsgrammatik. Dansk som andetsprog 
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FAGLIGE LÆRINGSMÅL: 
Dansk som andetsprog 

 Eleven kan bruge deres modersmål til at forstå nye ord. 
 Eleven kan formulere enkle sætninger med fagord. 
 Eleven kan låne ord fra deres modersmål, når det danske ord mangler (modersmålsbaseret 

strategi). 
 Eleven forstår betydningen af og kan anvende ordsprog og talemåder 
 Eleven kan relatere ordsprog og talemåder til egne erfaringer og oplevelser 
 Eleven kan komme med bud på betydninger af talemåder 
 Eleven kan give bud på talemåder på eget modersmål 

 
Dansk 

 Eleven forstår betydningen af og kan anvende ordsprog og talemåder 
 Eleven kan relatere ordsprog og talemåder til egne erfaringer og oplevelser 
 Eleven kan komme med bud på betydninger af talemåder 
 Eleven kan eksperimentere med sproget og give bud på nye talemåder 

 

FØR KLASSEN BESØGER MUSEET:  
Dette forløb er en del af et længerevarende undervisningsforløb om talemåder og ordsprog. Til 
forløbet er der udviklet følgende lektionsplan, som sikrer at eleverne har en for-forståelse af tale-
måder og ordsprog inden besøget på museet og biblioteket, samt at de arbejder kreativt med 
sproget efter besøget.  
 
Forslag til forløbsplan: 

 1-2 modul: I klassen - forforståelse af talemåder 

 3 modul: Roskilde Museum – bruge museets genstande til at visualisere talemåder med hi-
storisk ophav 

 4. modul: I klassen – Omskriv ældre ordsprog til moderne sprog 

 5. modul: Roskilde Bibliotek/I klassen - Eleverne arbejder i grupper med at mime de tale-
måder og ordsprog, som de har arbejdet med på skolen og på museet. Derudover kan de 
arbejde kreativt med sproget og skabe deres egne talemåder. 

 6. modul: I klassen - evaluering og afslutning. 
 
Er du en grundskole i Roskilde Kommune kan 5. modul afvikles på Roskilde Bibliotek kontakt ven-
ligst Stine Hansen på Roskilde Bibliotekerne stinehans@roskilde.dk 
 

PÅ MUSEET: 
Museets underviser tager imod jer ved indgangen. Her kan I også sætte jeres tasker og hænge 
jeres overtøj. Forløbet starter med at underviseren præsenterer sig og fortæller, hvilke mål, der er 
sat for forløbet i dag. 
 
For at introducere emnet starter underviseren med en opsamlingsøvelse, hvor eleverne i dialog 
med underviseren kommer med bud på talemåder og ordsprog og deres betydning. Derefter går vi 
i museets udstilling og med nedslag forskellige steder bliver eleverne præsenteret for talemåder og 
ordsprog med afsæt i genstande, lege, overtro og fortællinger. Undervejs er der lagt aktiviteter ind, 
så eleverne også får brugt kroppen til at tilegne sig talemådernes betydning.  
 
På museet arbejder vi med følgende talemåder og ordsprog: 
 

 Tampen brænder 

 At være høj i hatten 
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 Hokus pokus 

 Krybe til korset 

 Krydse fingre for noget eller nogen 

 At være/have en klods om benet 

 Lægge hovedet på blokken 

 Kaste handsken til nogen 

 At være rundhåndet 

 Købe katten i sækken 

 Gå under jorden 

 At have rotter på loftet 

 At have en kæphest 

 At skyde papegøjen 
 

EVALUERING: 
Det er vores målsætning, at eleverne går fra museet med ny viden, som de kan bygge videre på i 
skolen. Vi vil meget gerne høre, hvordan forløbet har været og om eleverne fik det udbytte, som du 
havde forventet, da du bookede forløbet. 
 

EFTERBEARBEJDNING: 
For at øge elevernes læringsudbytte er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at arbejde videre 
med museumsbesøget, når I kommer tilbage på skolen. I lektionsplanen har vi forskellige forslag 
til, hvordan I kan arbejde videre med ordsprog og talemåder fx med at omskrive gamle talemåder 
og ordsprog til et moderne sprog, ligesom I kan lege gæt og grimasser, hvor eleverne mimer de 
talemåder og ordsprog, som I har arbejdet med.  
 
I kan fx bruge følgende ordsprog 

 At skyde papegøjen 

 At have en kæphest 

 Den der kommer først til mølle får først malet 

 At være hurtig på aftrækkeren 

 At have en klods om benet 

 At lægge hovedet på blokken 

 En fis i en hornlygte 

 At være en lyseslukker 

 At være høj i hatten 

 Det er løgn og latin 
 
 

BOOKING: 
”Har du sommerfugle i maven” er et forløb for elever på mellemtrin og elever i modtageklasser. 
Forløbet på museet kan også benyttes af modtagehold, sproghold på voksenuddannelser, sprog-
centre og asylcentre.   
 
Forløbet kan bookes på: 
E booking@romu.dk eller på T 51 70 70 71  
 

PRAKTISK: 
Det er muligt at spise medbragte madpakker på museet. Efter besøget er I velkomne til at gå rundt 
i museets udstilling på egen hånd.  
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