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Aktivitet 5. Quiz med ordsprog 
Læringsmål
• Du kan lynhurtigt afkode den rigtige betydning af et ordsprog, når du har tre valgmulig-

heder.

1. Nu er det quiztid! Nedenfor ser du 20 forskellige ordsprog. Din lærer bestem-
mer, hvor lang tid I har til at svare, og hvordan I kan forberede jer til quizzen. 

Husk, at et ordsprog er en fast sproglig vending, der kort sammenfatter en erfaring eller en 
leveregel. Tit er ordsprog dannet af et sprogligt billede. Du kan altså ikke lave en direkte 
“oversættelse”. 

Eksempel
Ordsproget tomme tønder buldrer mest er et sprogligt billede forstået på den måde, at en tom 
tønde, der triller ned ad en bakke, larmer mere end en fyldt tønde. Indholdet opsluger altså 
noget af larmen. Men oversat til leveregel betyder det, at det tit er personer, som ved mindst, 
der råber højest og gerne vil høres.

I quizzen er der tre valgmuligheder til hvert ordsprog. 

Har man sagt A, må man også sige B

Man skal aldrig sige aldrig

Så sikkert som amen i kirken

Slå ikke større brød op, end du kan bage 

At gå ned ad bakke for én

At gribe i egen barm

Kært barn har mange navne

Brændt barn skyr ilden

At tage bladet fra munden

Man kan ikke både blæse og have mel i munden

Bordet fanger

Det må briste eller bære

Den enes død, den andens brød

Mange bække små gør en stor å

è
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At have både i pose og sæk 

En fugl i hånden er bedre end ti på taget

Man skal ikke skue hunden på hårene

At lade fem og syv være lige

Hver fugl synger med sit næb


