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6.0.1 Fødselsdag - Lærervejledning 

1. Før du går i gang 

Før arbejdet med dette materiale går i gang, anbefales det, at underviseren læser punkt 5 og 

5.1 "Lærervejledning til Danmarkskassen" og "Introduktion til samlingen", hvor baggrunden 

for og hensigten med dette materiale er beskrevet. 

 Introduktionen "At holde fest" er også vedlagt for at give underviseren indblik i, 

hvilke tanker der lå bag ved det originale tekst materiale. Selvom det nu er blevet sat i en ny 

kontekst, er det stadig væsentligt at forstå, hvordan og hvorfor det er blevet til. Desuden 

stiller det gode spørgsmål, som kan inddrages i undervisningen. Teksten kan findes under 

punkt 5.2. 

2. Introduktion 

Teksten "Fødselsdage i Danmark" er vedlagt som inspiration til underviseren (6.0.2 - 10). 

Der opfordres til at snakke om forskellige typer fødselsdage og introducere børnefødselsdage 

og teenagefester for kursisterne, eftersom opgavesættet er baseret på en tekst om 

familiefester/fødselsdag. Temaet børnefødselsdag er underrepræsenteret i materialet, og det 

anbefales, at man på klassen snakker om, hvordan en børnefødselsdag i børnehaven eller 

folkeskolen foregår, da det nok er her, de fleste først støder på danske fødselsdage. 

Teksten er også rigtig god til kursister på slutmoduler, som perspektivering og oplæg til debat 

om fx. ungdomskultur i DK. Er alle danske unge virkelig sådan? Kunne man undersøge. 

3. Opgavesæt med faglige opgaver og aktiviteter 

Teksten "Når bedstemor fejres" danner basis for opgavesættet, der indeholder læse-, skrive- 

og samtaleopgaver til midt og slutniveauer. De kan laves, i den rækkefølge opgavesættet er 

lavet, eller man kan plukke de relevante opgaver ud til sin klasse.  

4. Aktiviteter: 

Der er forskellige aktiviteter, hvor nogle også kan bruges som afrunding på temaet: 

• Synge fødselsdagssang.  

• Gruppeundersøgelse, debatter og præsentationer. 

• Stille borde op til fødselsdag i klassen med genstande fra UNESCO kassen.  

• Desuden er det oplagt at prøve at holde fødselsdag for klassen. Det er en aktivitet med 

mange opgaver. Der skal planlægges, købes ind, laves mad, bestilles kagemand, pyntes 

op, og så skal man huske at sende invitationer i god tid. Kan laves, hvis man kan sprede 

temaet over flere dage. 

5. Ideer til produkter: 

• Holde fødselsdag som beskrevet ovenfor. 

• Lave udstilling med de fødselsdagsborde, der laves med genstande fra UNESCO kassen. 

• Præsentation på klassen, fysisk collage eller it-baserede produkter hvor dele af eller hele 

forløbes præsenteres, og evt. deles med andre kursister (se vejledningen "IT-produkter).  

• Møde med lokalt gymnasium hvor temaet ungdomskultur og fester kan diskuteres. 
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Oversigt over materialerne - Fødselsdag 
Niveauer: 
Det er op til dig som underviser at vurdere om materialet passer til dine kursister. Disse 

niveauer er vejledende. Når der står fx. (mellem) betyder det, at materialet er egnet for ca. 

mellemniveau og op! 

Alle: betyder, at alle kan lave opgaven - nogle med megen instruktion andre selvstændigt.  

Let: begyndere modulerne DU 2.1/2.2 

Mellem: modulerne DU 2.2/2.3-2.4 

Svær: modulerne DU 2.4/2.5-2.6 

 

1 Introduktion til tema 

1A. Fødselsdag i Danmark - Holdundersøgelse og billedbeskrivelse (alle)  s. 5 
Introduktion til emnet for kursisterne. Kan bruges af alle niveauer, men skal tilpasses  

mht., hvor meget vejledning du giver.  

1B. Fødselsdagsmorgen og – festen - Dialog i klassen og præsentation (mellem) s. 6 
Kan bruges fra mellemniveau som introduktion til forskellige typer fødselsdage. Hvis  

den er for svær for dine kursister, kan du præsentere emnet på klassen og kun bruge 

spørgsmålene. 

2. Aktiviteter til fødselsdagen - "lidt godt til ganen"- Læseforståelse (mellem) s. 7 
Læseforståelsesopgave med supplerede spørgsmål til tekstens emne - bla. mad og fest-

sange.Med begyndere kunne man snakke om emnet fælles på klassen i stedet.  

3. Læs og syng en fødselsdagssang - Aktivitet (alle)     s. 9 
Læs, lyt og syng en sang. I kan også finde andre fødselsdagssange online og synge dem. 

Fokus: Dannebrog - prøv at tegne flaget på tavlen og spørg dem, hvad det første, de tæn- 

ker, er, når de ser det. For danskere er fødselsdag øverst på listen, men det er langt fra sik-

kert dine kursister har de associationer til flaget. Det giver en spændende snak på klassen. 

4. Invitation – Læseforståelsesopgave (let/mellem)             s. 10 
Læs invitationerne og snak om strukturen i en invitation, og hvilke slags fester de invite- 

rer til. Formelle/uformelle. Børnefødselsdag/familiefest/teenagefest?! 

5. Invitation - Skriveopgave? (let/mellem)                                                      s. 11    
Fortsættelse af læseopgaven om invitationer. Snak om de forskellige måder at skrive 

invitationer på, gennemgå strukturen, ordvalg etc. og skriv en invitation selv. Kan let  

varieres efter kursisternes danskfaglige niveau.  

6. Gaver og dresscode - Læseforståelsesopgave (mellem)            s. 13 
Læseforståelsesopgave med ekstra spørgsmål til emnet tøj og gaver til fester.  

7. Fødselsdagskort – Læseforståelses og skriveopgave (mellem)           s. 14 

Læs kortene og beskrivelser af fødselsdagskort fra genstandslisten i UNESCO kassen. 

Ekstra skriveopgave der kan kombineres med den producerede invitation fra tidligere. 
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8. Fødselsdagspynt – Aktivitet (Læsedel: svær - Aktiviteten: alle)           s. 15 

Læseteksten kan enten læses af kursisten, eller forklares af læreren, og aktiviteten med 

genstande fra UNESCO kassen kan laves af alle. Har du ikke kassen, kan kursisterne evt. 

købe ind til fødselsdag ud fra genstandslisten og pynte op til fødselsdag derefter.  

9. Genstande - Dialog (alle)               s. 16 

Billeder af næsten alle genstandene tilknyttet emnet fødselsdag i UNESCO kassen med 

spørgsmål til, hvad det er. Svaret kan findes ved at undersøge tingene, kigge i de opgaver, de 

har lavet om fødselsdag, spørge læreren, eller man kan downloade genstandslisten om 

Danmarkssamlingen, hvor alle genstande er beskrevet.  

10. Fødselsdage i Danmark – Læsetekst (svær)              s. 22 

Læsetekst til slutniveauerne i danskuddannelsen eller som inspiration og/eller perspektivering 

til læreren. Teksten kan findes i afsnit 6.0.2 opgave 10. Det handler om børne- og 

teenagefødselsdage. Der vil være en oplagt mulighed for at snakke om dansk ungdomskultur 

i forlængelse af teksten. Og drikker de danske unge virkelig så meget, som gymnasieeleverne 

beskriver i denne tekst?  
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IT-produkter 
It-baserede kursist-produkter - inspiration til formidling og evaluering efter endt forløb 

Der er mange muligheder for at lave et slutprodukt eller evaluering efter endt forløb, og det er 

en givende måde at afslutte læringsprocessen for kursisterne. Det er op til jer, hvad produktet 

skal være, men her er en oversigt over afprøvede IT-produkter til inspiration: 

 

1. Præsentation/evaluering - Billeder og indtalt lydspor 

Denne form for præsentation er nem og hurtig, og den kan laves 

ganske enkelt, hvis der ikke er god tid til et produkt - eller udbygges 

til en flot lang præsentation. Til arbejdet anbefales den gratis app 

Puppet edu1 (iOS), der er utrolig enkel at bruge, men andre former 

for slideshows kan sagtens bruges. Denne form for præsentation kan 

laves af alle - selv begyndere i danskuddannelsen. Det er baseret på 

billeder, der tages under arbejdet med UNESCO kassen, hvorefter en præsentation optages 

direkte på iPhone eller iPad. Billeder + lyd danner en flot lille film, der nemt kan deles med 

andre.  

BEGYNDERE: Det kan for begynderne være på enkelt-genstandsniveau, hvor man blot øver 

udtalen af genstanden og spørgeteknik. Det kan kombineres med en skriftlig opgave, hvor de 

små præsentationer først skrives ned. Bagefter har læreren mulighed for at give feedback på 

udtalen, og præsentationen kan genindspilles. Til sidst kan alle præsentationerne vises på 

klassen, deles på klassens hjemmeside, eller sendes i mail.  

MELLEM OG SLUTNIVEAU: Samme fremgangsmåde kan bruges til andre niveauer, men 

her kan præsentationerne være mere komplekse. Der kan tilføjes funktioner til genstandene - 

hvordan bruges de, hvorfor og af hvem? Igen kan det kombineres med skriftlige opgaver 

forudgående.  

En anden mulighed er at bruge programmet til at evaluere på forløbet, fx. "hvad lærte vi i går 

om ældre i Danmark?". Billederne kan være af kursister, der arbejder med UNESCO kassen, 

genstande, produkter osv. Her kan de frit reflektere over, hvad de har lavet, og hvad de lærte 

af det. Det er også spændende for de andre i klassen at høre hinandens evalueringer, og det 

skaber gode rammer for en fælles opsamling.  

 

2. Fælles mindmap, opslagstavle eller hjemmeside om emnet 

Her er idéen et reelt produkt, hvor kursisterne arbejder sammen i grupper eller hele klassen. 

Der produceres en online opslagstavle med billeder, videoer, tekster osv., hvor alle kan 

bidrage. Her kan der bruges mange forskellige online programmer (se en oversigt over gode 

programmer her: http://www.edidaktik.dk/digitale-laeremidler/).  

Formålet er at dele viden internt i klassen men også med mulighed for at lave en online 

udstilling og/eller oplæg for andre klasser. Fremgangsmåden er som ved et fysisk collage 

arbejde men med flere muligheder pga. den digitale dimension.  

 
                                                 
1 INFO: http://www.emu.dk/modul/lav-sm%C3%A5-digitale-historier-om-alt-imellem-himmel-og-jord# 
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6.0.2 Fødselsdag i Danmark 

Introduktion til tema: 1A. Fødselsdag i Danmark 

Originaltekst af Lieke, Sisse, Sandra og Majken (Tørring Gymnasium) Omskrevet tekst af Sigrid C. J. Hansen 

 

I Danmark er fødselsdagen en dag, som er meget vigtig - specielt for børn. Børn glæder sig til 

denne dag i lang tid. Natten før kan de have svært ved at sove, fordi de glæder sig til, at 

familien kommer med gaver og synger for dem om morgenen. Hele dagen har barnet en 

speciel følelse af, at denne dag er ”min”. Det er en dejlig følelse. Voksne glæder sig nok 

mindre til deres fødselsdag, for når man er voksen, glæder man sig ikke så meget til at blive 

ældre. Herunder ses kursister fra LærDansk Herning, der har haft fødselsdagstema og nu vil 

fejre dansk fødselsdag på skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødselsdagen har en stor betydning i Danmark. Til en dansk fødselsdag hører en masse 

traditioner og ritualer. Det er fødselaren, der er i centrum, og man gør ofte meget ud af dagen. 

Det er en dag fuld af glæde, hvor man sammen med venner og familie fejrer, at man er blevet 

et år ældre.          

Opgave - Holdundersøgelse og billedbeskrivelse 

1. Undersøgelse - hvornår har folk 

fødselsdag i din klasse? (walk and talk) 

NB: fokus på ordenstallene, dage, måneder 

og år og evt. årstider. 

2. Hvem har fødselsdag snart? Hvordan skal den fødselsdag fejres? 

3. Hvad laver kursisterne fra Herning på 

billederne herover? 

Snak sammen om, hvad I ser på billederne? 

Der pyntes op til fødselsdag på skolen 

Der bages boller og kagemanden bestilles hos bageren 
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1B. Fødselsdagsmorgenen og – festen 
 

Originaltekst af Lieke, Sisse, Sandra og Majken (Tørring Gymnasium) Omskrevet tekst af Sigrid C. J. Hansen 

 

Fødselsdage i Danmark indeholder mange traditioner. Man bager kage, synger sange, spiser 

noget lækkert mad, hejser flaget og får gaver. Mange holder en fest, når de har fødselsdag for 

at fejre dagen sammen med mennesker, som man holder af. Fødselsdagen starter som regel 

med, at et familiemedlem hejser flaget, inden fødselaren bliver vækket. Så kan alle se, at der 

er én i huset, som har fødselsdag. Hvis det er et barn eller ungt menneske, kommer familien 

ind om morgenen og vækker dem, mens de synger en fødselsdagssang. Ofte bærer familien 

også på nogle fødselsdagsgaver, som fødselaren kan pakke op i sengen. Hele dagen er 

fødselaren i centrum og bliver ønsket ”Tillykke med fødselsdagen!”. 

Mange voksne holder fest, når de fylder rundt. I dette opgavehæfte skal I læse om Karens 

fødselsdagsfest. Lieke, Sisse, Sandra og Majken fra Tørring Gymnasium var med til festen og 

har beskrevet, hvordan den blev holdt med alle tilhørende traditioner - som en guide til 

danske fødselsdagsfester. Selvfølgelig er der mange måder at holde fest på og mange 

traditioner, der er forskellige fra familie til familie.  Det, I vil læse her, passer på rigtig mange 

danske fødselsdagsfester for voksne. Børn og unge holder andre slags fester. Til Karens 70 

års fødselsdag, har hun valgt, at hun på selve dagen vil invitere børn og børnebørn til 

aftensmad. Senere holder hun en stor fest for alle venner og også familien. Festen starter 

klokken 12 og slutter omkring klokken 18. Til større fester kan man leje en jukebox eller en 

musiker til at spille musik, så gæsterne har mulighed for at danse. Dette var ikke aktuelt til 

Karens fødselsdag, da hun vidste, at de indbudte var ældre mennesker, og at mange af dem 

var gangbesværede. Ofte sidder gæsterne ned og spiser det meste af tiden. Festmåltidet kan 

vare 3 timer eller mere, før man er færdig med at spise, men det er OK at gå, hvis man skal 

på toilettet, strække benene, have frisk luft eller måske ud at ryge. 

Opgave - dialog i klassen og præsentation 

1. Hvordan beskrives fødselsdag i 

Danmark i denne tekst?  

Prøv at skrive de ting op, som du har læst 

om i teksten. 

2. Hvordan tror I, børn og unge fejrer 

fødselsdag? 

Er der nogen i klassen, der har været til 

dansk fødselsdag? måske i børnehaven? 

3. Hvordan fejres fødselsdag i din 

familie?   

- Er det kun for børn? 

- Er det mest til runde fødselsdage? 

- Hvad spiser man? 

- Hvem kommer?  

- Får man gaver og fødselsdagssang? 

Skriv og fortæl for din klasse - gerne med 

billeder 
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2. Læseforståelse: Aktiviteter til fødselsdagen "lidt godt til ganen" 

Originaltekst af Lieke, Sisse, Sandra og Majken (Tørring Gymnasium) Omskrevet tekst af Sigrid C. J. Hansen 

 

Instruktion til læseforståelsesopgave: 

Læs teksten. Der er fem afsnit (A-G). 

Læs spørgsmålene (1-7). 

Find det afsnit, der passer til hvert af de syv spørgsmål. 

Skriv bogstavet på det afsnit, der passer til spørgsmålet. 

 

A) Under måltiderne og imellem måltiderne kan 

der være forskellige indslag, for eksempel små 

lege, taler og sange. Indslag er noget, som er en 

tradition i Danmark, specielt taler for den der 

har fødselsdag, og sange som er lavet specielt 

til fødselaren. Det er som underholdning.  

B) De mange indslag gør også, at maden varer i mange timer. Gæsterne sidder og spiser det 

meste af dagen, kun med pauser ved indslag eller mellem de tre retter, som er: forret, 

hovedret og dessert.  

C) Til Karens fødselsdag stod der et langt bord midt i rummet. Dette bord blev brugt til at 

sætte maden på. Tjenerne bar maden ind på bordet, og da de var færdige, begyndte gæsterne 

at gå op til bordet og tage den mad, som de havde lyst til. Denne måde at servere maden på 

kaldes ”tag-selv-bord”, fordi man selv går op til bordet og selv tager det, man har lyst til at 

spise.  

D) Ofte står tallerknerne på tag-selv-bordet, så man først tager en tallerken og derefter 

anretter sit måltid på den. Tallerknerne er store, så der er plads til store portioner. Traditionen 

er, at man henter mad flere gange ved ”tag-selv-bordet”, så man behøver ikke at tage alt på en 

gang. 

E) Maden kan også serveres direkte ved de borde, 

som gæsterne sidder ved. Så sendes fadene rundt, 

og hver gæst øser selv maden op på sin tallerken 

og sender derefter fadene videre til personen, der 

sidder ved siden af. Hvis det er en meget fin fest, 

kan der være tjenere, som kommer rundt og 

serverer maden. 

F) Festen startede med en forret, som bestod af 

fisk efterfulgt af en hovedret, som bestod af kød, 

kartofler og salat. Gæsterne gik op til ”tag-selv-

bordet”, og forsynede sig med den mad de ville have. De sad og snakkede med hinanden, 

mens de spiste, og mange gik op og tog en portion mere, da de var færdige med den første.  

G) Hovedretten er normalt den ret, som man spiser mest af, da den er den vigtigste ret. Ofte 

tager man mere end én portion, hvilket vi også observerede, at gæsterne gjorde til denne 

fødselsdag. Hovedretten var efterfulgt af dessert, som bestod af lagkage og is. Dessert er 

oftest en sød ret, som man slutter af med. Desserten var specielt den ret, som børnene bedst 

kunne lide. 
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Spørgsmål: 

 

1. Hvem bærer maden ind på bordet? ____ 

2. Spiser man mere end en portion af maden? ____ 

3. Hvilke slags indslag er der under middagen? ___ 

4. Hvilken ret kan børnene bedst lide? ___ 

5. Hvor står tallerknerne? ___ 

6. Hvad hedder de tre retter der spises? ___ 

7. Er der altid tag-selv-bord til danske fødselsdage? ___ 

 

Opgaver - skrive og dialog: 

1. Besvar spørgsmålene ovenfor i hele sætninger - to og to sammen eller skriftligt alene. 

2. Hvad betyder "lidt godt til ganen" (overskriften) 

3. Hvad spiser de til denne fødselsdag, og hvad hedder de forskellige retter? 

4. Laver de andet end at spise? og hvad? 

5. Er fester på samme måde i din familie (maden, aktiviteterne osv.) 

6. Har du prøvet at være til en dansk fødselsdag eller familiefest som denne?  

  

Ekstraopgave: 

Her er en festsang fra Karens 70 

års fødselsdag.  

1. Hvad handler sangen om? 

2. Bruger man festsange i din 

familie? 



Tekst af Sigrid C. J. Hansen 
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3. Aktivitet: Læs og syng en dansk fødselsdagssang 

 

I dag er det Oles fødselsdag 

 

1. 

I dag er det Oles fødselsdag, 

hurra hurra hurra 

Han sikkert sig en gave får, 

som han har ønsket sig i år 

og dejlig chokolade med kager til. 

 

 

2. 

Hvor smiler han, hvor er han glad, 

hurra hurra hurra 

Men denne dag er også rar, 

for hjemme venter mor og far 

med dejlig chokolade og kager til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Og når han hjem fra skole går, 

hurra hurra hurra 

Så skal han hjem og holde fest 

og hvem der kommer med som gæst 

får dejlig chokolade og kager til. 

 

 

4. 

Til slut vi råber højt i kor, 

hurra hurra hurra 

Gid Ole længe leve må 

og sine ønsker opfyldt få 

og dejlig chokolade med kager til. 

Dannebrog - det danske flag 

1. Hvor har du set det danske flag 

brugt? (steder, aktiviteter) 

2. Hvad tænker du, når du ser et flag? 

3. Hvad synes du om danskernes 

brug af flag?  

4. Bruges flag på sammen måde i dit 

hjemland? 

 

 

Richard Jenkins om Dannebrog: 

Danskere bryder sig ikke om at blive 

kaldt nationalister. Alligevel er det 

danske flag overalt - lige fra 

supermarkedernes tilbudsaviser og 

fødselsdagslagkagen til bussernes 

tage og i villahaver.  
(Being Danish: Paradoxes of Identity in 

Everyday Life) 
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4. Læseforståelsesopgave: Hvilken slags fest inviterer de til? 
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5. Skriveopgave - Hvordan skriver man en invitation? 

 

 

 

Nye ord til emnet fødselsdag - skriv andre nye ord du har lært i kasserne nederst 

en invitation sjovt, hyggeligt en fest  

en gæst 

mad, kage, 

drikkevarer (øl, vin, 

sodavand) 

en gave ønske sig, 

ønskeseddel 

en blomst, en flaske 

vin 

legetøj, penge 

holde fødselsdag invitere gæsterne til 

middag 

servere middag  

spise i haven 

skåle for fødselaren 

fejre fødselsdag invitere gæster til 

kaffe 

dække bord 

servere kaffe og 

kage 

sige tillykke til 

fødselaren  

holde 

børnefødselsdag 

blive 2 år, 6 år, 10 år 

invitere til klokken 

15.00 

tage praktisk tøj på 

tage varmt tøj på 

gå tur i skoven  

spille bold i haven 

fejre rund fødselsdag 

at blive 20år, 50år, 

70 år 

inviterer til åbent 

hus 

tage festtøj på  

tage pænt tøj på 

danse, svinge benene 

let anretning 

    

    

Hvem - Hvad - Hvornår 

Kære ____      (eller)  Hej_____ 

Vil du / I komme til _____    (eller)  Har du / I lyst til at komme til____ 

Jeg vil gerne se dig / jer til min___ (eller) det vil glæde mig at se dig/jer til min___ (eller) 

I anledning af min fødselsdag, vil jeg gerne se dig/jer lørdag den 1. juni klokken 15.00 til kaffe. 

 

Hvor 

Festen afholdes i Kjellerup forsamlingshus/Ikast bowlingcenter/Viborg legeland/på skolen. 

Vi mødes hos mig på Herningvej 15 og tager sammen til biografen/restauranten/legeland. 

Vi bliver hentet fra skolen kl. 14.15 af mine forældre og går sammen hjem til mig Herningvej 15. 

Der er åbent hus på Herningvej 15 fra kl. 18. 

 
Husk/NB (ekstra information) 

Du skal medbringe praktisk tøj / varmt tøj / sportstøj / svømmetøj. 

Husk ID, da vi går i byen senere på aftenen. 

Du / I kan overnatte her. 

 
Afslutning: 

Kærlig hilsen / Venlig hilsen / Jeg håber, at vi ses / Jeg glæder mig til at se dig / jeg 

Vigtigt! 

S.U. senest den 26.2 = svar udbedes senest den 26.2. 

Hvis du vil vide hvor mange der kommer skal du skrive S.U. til sidst. Det er meget vigtigt at 

huske at ringe eller skrive om du/dit barn/I kommer hvis du eller dit barn får en invitation!  
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Skriveopgave: 

Du vil invitere dine venner til din fødselsdag. Skriv invitationen! 

Husk at skrive: dato, tidspunkt, hvorfor de skal komme, hvad I skal lave, hvor I skal være. Du 

kan også skrive ønskeliste, hvis du vil.  

 

 

Invitation: 
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6. Læseforståelsesopgave: Gaver og dresscode 

Originaltekst af Lieke, Sisse, Sandra og Majken (Tørring Gymnasium) Omskrevet tekst af Sigrid C. J. Hansen 
 

Læs teksterne.       Sætningen, der mangler, står i listen under teksten (1-10).  

Find den sætning, der passer bedst. Skriv dit svar på linjen i hullet. 

Der er en sætning, der ikke skal bruges.  

Husk: store bogstaver skal stå efter punktum! 

 
Gaver: Fødselaren får gaver på sin fødselsdag. Når man er inviteret til fødselsdag, er det 

uhøfligt, hvis man ikke tager en gave med. Gaven gives for____, og som ”tak” for at være 

inviteret til festen. Gavernes størrelse og pris er meget forskellig. Ofte giver de nærmeste 

familiemedlemmer_____, som kan være smykker, penge, gavekort osv. Venner og naboer 

kommer ofte med blomster, chokolade og vin eller et fødselsdagskort med penge. Når man 

ankommer, er der ofte et gavebord, hvor alle gaverne ligger._____, hvornår fødselaren 

pakker gaverne ud. Nogle gør det, når alle gæsterne er kommet, og andre venter til gæsterne 

er taget hjem. Gaverne ser forskelligt ud, _____, nogle er store mens andre er små, og farver 

på indpakningspapir og bånd kan variere meget. Fødselarens reaktion på en gave er 

forskellig, nogle giver et knus når de har fået en gave, hvor andre nøjes med at sige mange 

tak, men _____for tanken med gaven. 

Dresscode: Til en fødselsdag tager man tøj på, som er pænere end ens hverdagstøj. _____ofte 

en kjole eller en pæn trøje og et par pænere bukser, som kun bruges til fester. De kan være 

lavet af silke eller et andet flot stof med et elegant snit. Mændene tager skjorte på og et par 

pænere bukser. Hvis det er en rund fødselsdag, _____, så har mændene jakkesæt på, altså en 

hvid skjorte, sorte bukser og en sort jakke. Mændene kan også have_____. Mange kvinder 

bruger_____, hvilket tøj de skal have på. De ønsker at klæde sig i de farver, som passer til 

personligheden og sammensætte tøjet på en kreativ måde, og samtidig ikke være alt for 

anderledes i forhold til de andre gæster. 

1. de dyreste gaver  

2. For kvinder er det  

3. butterfly eller slips på 

4. man bruger 

5. at glæde fødselaren  

6. meget lang tid på at vælge  

7. nogle er firkantede og andre er runde  

8. Det er meget forskelligt 

9. man bliver altid glad 

10. som en 70 års fødselsdag 

Ekstraopgave: 

1. Hvordan er man klædt til 

fest i Danmark? Og hvor-

dan er det i dit hjemland? 

2. Hvilke gaver giver man? 

Er det samme slags gaver i 

din familie? 
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7. Læseforståelse og skriveopgave: Fødselsdagskort 

                           Originaltekst af Lieke, Sisse, Sandra og Majken (Tørring Gymnasium) Omskrevet tekst af Sigrid C. J. Hansen 
 

 

  

DK.41 - Fødselsdagskort 
Fødselsdagskort hører tit sammen med gaven til 
fødselaren. Man kan skrive lige hvad man vil i kortet, men 
oftest er det en lille hilsen. 

DK.93-a - Kort  

Et fødselsdagskort, som er lavet til en bedstemors 70-års fødselsdag og er fra 

børnebørnene. Fødselsdagskort bruges til at ønske fødselaren tillykke. Næsten alle, der er 

inviteret til festen, giver et fødselsdagskort. Hvis man ikke har mulighed for at være til 

stede til fødselsdagen, sender man et kort i stedet. Lykønskningskortet er en meget 

gammel tradition, fra før man fik telefoner. Dengang var kortet den eneste mulighed for at 

sende en hilsen. Man sætter kortet sammen med gaven, så man kan se, hvem gaven er 

fra, eller lægger penge i kortet - i stedet for en gave. 
 

OPGAVE 

1. Her er to eksempler på 

fødselsdagskort fra 

UNESCO kassen. Læs 

dem og snak om, hvordan 

de bruges. 

 

2. Prøv at skriv dit eget 

fødselsdagskort - måske et 

der passer til den 

invitation, som du har 

skrevet. 
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8. Aktivitet: Fødselsdagspynt 

Pynt på bordet   Originaltekst af Lieke, Sisse, Sandra og Majken (Tørring Gymnasium) Omskrevet tekst af Sigrid C. J. Hansen 

Bordet var dækket pænt op til Karens 70 års fødselsdag. Det er forskelligt, hvordan man 

dækker og pynter bordet til fødselsdag i Danmark. Nogle går meget op i, at bordet ser flot og 

imponerende ud. Andre vil hellere have, 

at det er enkelt og pænt. Til festen var 

der en dug på bordet (se DK 52 og 103), og 

oven på dugen var pyntet med en lille 

buket blomster og lys i lilla lysestager (se 

DK102). Man kan få lys i forskellige 

former, farver og lysestager. Der bliver 

også sat lys i fødselsdagskagen (se DK95). 

I Danmark er det også meget traditionelt, at man stiller det danske flag på bordet. Der findes 

små flag, som man kan strø ud på bordet, eller små flag med flagstang til kagen (Se DK92). 

Foran fødselaren kan man stille et større bordflag (Se DK99 a,b). 

Når maden er på et ”tagselvbord”, er der plads til meget pynt på bordene, da der ikke skal stå 

fade og diverse andre ting, som står i vejen. Bordene til festen var dækket med tallerken, 

kniv, gaffel og ske, et vandglas, hvidvinsglas og rødvinsglas. Sammen med bestikket lå der 

en serviet. (Se DK98) Hvis man skal have tre retter, ligger der ofte to knive og to gafler. En 

god huskeregel til, hvis der ligger meget bestik, er, at man altid skal tage den yderste gaffel 

og kniv, lige meget hvor mange, der ligger ved siden af hinanden. 

Dæk et dansk fødselsdagsbord 

Brug UNESCO kasserne om Danmark, og find de relevante ting til at dække op til 

fødselsdag. Du kan også finde flere ting til at pynte. Husk der både kan være borde til maden, 

til at spise ved og gaveborde.  

• Vær forsigtig med tingene, og tag KUN dem du skal bruge.  

• Se genstandslisten med beskrivelser, billeder og genstandsnummer.  

Snak sammen på klassen om, hvad det er, I har brugt. Hvilket slags bord det er, og måske 

hvilken slags fødselsdag det er, I har pyntet op til - hvilke gæster kommer der? 

Måske kan I lave jeres egen fødselsdagsfest for klassen?  
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9. Fødselsdag - Genstande 

Disse ting eller genstande er valgt for at give et indblik i og en forståelse af fødselsdage i 

Danmark.  

De valgte genstande viser både ting fra børnefødselsdage, teenagefødselsdage og 

familiefødselsdage. Flere af tingene bliver også brugt i opgavesættet om fødselsdag. 

De viser de ting, som vi bruger, når vi fejrer fødselsdag, invitationer, gaver, kort, pynt osv., 

der alle er del af det danske fødselsdagsritual.  

OPGAVE 

1. Se billederne og find evt. genstandene i kassen. Kan du huske, hvad tingen hedder, og 

hvad den bruges til? Arbejd alene eller i små grupper og snak om tingene. 

2. Skriv dit svar i hver boks ud for billedet.  

 

Hvad er det? DK. 91 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.92-a,b,c,d, e,f 

Hvad bruger man dem til? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Side 17 af 75 – Opgaver og aktiviteter 

 

Hvad er det? DK.93 a,b 

Hvad bruger man det til? 

 

 

Hvad er det? DK.95 

Hvad bruger man det til? 

 

 

Hvad er det? DK.98 a,b,c,d,e 

Hvad bruger man dem til? 

 

 

Hvad er det? DK.99 a,b 

Hvad bruger man det til? 
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Hvad er det? DK.104 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK. 45 a,b, 46, 107 

Hvad bruger man dem til? 

 

 

Hvad er det? DK.108, 109, 110 

Hvad bruger man dem til? 

 

 

Hvad er det? DK.31 

Hvad bruger man det til? 
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Hvad er det? DK.41 

 Hvad bruger man det til? 

 

 

Hvad er det? DK.48 

Hvad bruger man det til? 

 

 

Hvad er det? DK.50 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.52 

Hvad bruger man den til? 
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Hvad er det? DK.36 a,b 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.37 

Hvad bruger man det til? 

 

 

Hvad er det? DK.38 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.47 a,b 

Hvad bruger man den til? 
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Hvad er det? DK.103 

Hvad bruger man den til? 

 

 

 

Hvad er det? DK.101 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.100 a,b 

Hvad bruger man dem til? 

 

 

Hvad er det? DK.96 a,b 

Hvad bruger man den til? 
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10. Fødselsdage i Danmark 

Af Mikkeline og Rikke (Bjerringbro Gymnasium)  

 

Der er mange forskellige måder at fejre fødselsdage rundt omkring i verden. I Danmark er 

der typisk tre forskellige slags fødselsdagsfester. Fødselsdage er meget vigtige for nogle, men 

ikke for alle. Generelt er det vigtige ved fødselsdagen, at man er sammen med sin familie. 

Når man har fødselsdag kan venner og familie komme for at fejre én, og fødselsdagsritualet 

er vigtigt i mange familier. De tre typiske slags fødselsdage er familiefesten, teenagefesten og 

børnefødselsdagen. 

Fødselsdagskage eller alkohol? 
Familiefesten er den, hvor fødselaren fejrer dagen ved at invitere sin nærmeste familie til 

kaffe eller middag. Hvis der er tale om en rund fødselsdag, kan man nogle vælge at lave 

festen meget større. Det kunne for eksempel være til en 50års eller 70års fødselsdag. 18år 

fødselsdagen er også en vigtig fødselsdag, da man bliver myndig, og det samtidig betyder, at 

man bliver voksen.  

Flag, lys, balloner og fødselsdagskage er næsten altid del af familiefødselsdagen. Der er også 

gamle ritualer som at puste lysene ud på kagen.  

En normal fødselsdagskage i Danmark er en lagkage pyntet med glasur og/eller overtrukket 

med marcipan. Før man puster lysene ud, må man tænke på et ønske, og hvis alle lysene 

bliver pustet ud, går ønsket i opfyldelse. Nogle forældre driller børnene og siger, at de lys, 

der ikke bliver pustet ud i første forsøg, er antallet af deres kærester.  

Til en børnefødselsdag er gæsterne normalt klassekammerater, som besøger fødselaren i løbet 

af dagen, og så kommer familien senere på dagen. Der er masser af slik, en fødselsdagskage 

og sodavand til klassekammeraterne og måske noget mad. Fødselsdagskagen er central i 

fødselsdagsfesten, som et slags symbol for begivenheden, men der kan også være andre slags 

kager og småkager. Det afhænger af, hvad barnet gerne vil have til sin fødselsdag, og hvad 

forældrene kan og/eller vil lave til fødselsdagen. 

 

Teenagefesten er meget vigtig for danske teenagere. De elsker at holde fest og fejre 

fødselsdag med deres venner alene, uden at der er nogen forældre med til at sige "stop". 

Gæsterne er primært nære venner, klassekammerater og andre gode venner. Alkohol er 

næsten altid i fokus til den slags fester, og der er drikkespil, som handler om at blive mest 

mulig fuld. Det er for eksempel en tradition at give den, der fylder 18år, 18 små shots af 

alkohol. Til en teenagefest er der normalt alkohol, chips, dip og sodavand. Man spiller kort 

eller andre spil, hvor man skal svare på meget private spørgsmål, og derfor er alkohol en 

vigtig del af spillet, for at folk åbner lidt op. Denne slags spil er normale at spille til en 

teenagefest, hvis der er alkohol involveret.  

Flag, lys, balloner og fødselsdagskage hører ikke teenagefødselsdage til. For selvom 

anledningen til festen er fødselsdag, så er det centrale i festen alkohol.  

 

Vi deltog i to slags fødselsdagsfester - en familiefest og en teenagefest - for at finde ud af, 

hvordan disse to slags fester er og prøve at sammenligne dem. Til teenagefesten spillede vi 

spil, snakkede, grinede og mødte nye folk, som fødselaren havde inviteret. Så alle deltagerne 

havde nogle fælles venner. Vi havde alle noget at snakke om. Vi delte historier og grinede af 

hinandens tidligere fejltagelser, dog ikke noget alt for privat. Den person, vi fejrede 

fødselsdag for, fik gaver som alkohol og genstande, der havde seksuelle men sjove 

insinuationer. Fødselsdagsbarnet havde 18 shots med forskellige slags alkohol, blandet med 

juice, mælk og vand for at det ikke skulle være rent alkohol. Musikken var høj, og eftersom 
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der blev drukket mere, blev lysten til at danse større. Pludselig dansede alle sammen og 

havde det rigtig sjovt. Folk stod udenfor og røg og drak, nogle sad i sofaen og kyssede og 

kælede, mens andre stod bare og snakkede. Nogle fik for meget at drikke for hurtigt, så de 

blev hentet og kørt hjem af deres forældre, mens andre sad fulde og sov på gulvet.  

Lidt inde i festen prøvede vi at snakke med fødselsdagsbarnet, men han var allerede fuld, og 

svarene, som vi fik, var ikke særligt brugbare på grund af hans mumlen og useriøse snak. 

Men hvad han sagde, var grundlæggende, at fester som disse er meget sjove at deltage i, 

hvilket vi havde bemærket, men at der også kan opstå store problemer med alkoholforbruget, 

fordi nogle simpelthen ikke kan styre sig. Han fortalte os om flere tilfælde, hvor han havde 

oplevet, at nogle blev nødt til at tage på hospitalet efter en fest, fordi de havde drukket alt for 

meget. Men "normalt" sagde han, "er fester fucking sjove". 

13 år  
Vi var også til fødselsdag hos Mikkelines kusine, hvor vi fik meget at spise. Vi fik kage, 

småkager, sodavand, varm kakao, slik og kaffe. Et par af gæsterne fik også nogle øl, men de 

kunne stadig køre hjem. I Danmark er det meget ilde set, at man kører, hvis man har drukket 

mere end en genstand. Kusinen fyldte 13 år, dagen før festen blev holdt, og hun havde fået en 

masse gaver. Hun fik en ny cykel, noget goth tøj (mørkt tøj med nitter og dødningehoveder), 

nye Dvd’er, 1500kr og meget mere! Hun fik det alt sammen fra sin familie. Vi snakkede med 

fødselsdagsbarnet og hendes mor om, hvordan det er at holde fødselsdagsfest, og hvordan det 

føles at blive fejret. Fødselsdagsbarnet sagde, at det sjoveste ved hendes fødselsdag var alle 

gaverne, lige meget om det var noget, hun havde ønsket sig eller ikke. Hendes mor sagde, at 

hun havde brugt meget tid og kærlighed på at forberede datterens fødselsdagsfest, men at det 

var de hele værd, når hun kunne se, hvor glad hendes barn blev for det.  

Hvorfor holde fødselsdag? 
Konklusionen er, at det er værd at fejre fødselsdag, fordi det glæder folk - både til 

familiefødselsdage og til teenagefødselsdage. Fødselsdage er vigtige i Danmark. Børn ser det 

som en mulighed for at få en masse gaver, mens voksne nok mere ser det som en mulighed 

for at se gamle venner og blive mindet om, at man bliver ældre. Men vigtigst af alt er det en 

mulighed for at fejre livet med god mad og drikke.  
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6.1.1 Jul - Lærervejledning 
1. Før du går i gang 

Før arbejdet med dette materiale går i gang anbefales det, at underviseren læser punkt 5 og 

5.1 "Lærervejledning til Danmarkskassen" og "Introduktion til samlingen", hvor baggrunden 

for og hensigten med dette materiale er beskrevet. Introduktionen "At holde fest" er også 

vedlagt for at give underviseren indblik i, hvilke tanker der lå bag ved det originale 

tekstmateriale. Selvom det nu er blevet sat i en ny kontekst, er det stadig væsentligt at forstå, 

hvordan og hvorfor det er blevet til. Desuden stiller det gode spørgsmål, som kan inddrages i 

undervisningen. Teksten kan findes under afsnit 5.2. 

2. Introduktion 

Teksten "Guide til den danske juleforberedelse" er vedlagt som inspiration til underviseren. 

Teksten findes under punkt 6.1.2. Eftersom juletemaet primært er genstandsbaseret, er det 

nødvendigt, at underviseren introducerer og snakker med kursisterne om de forskellige 

juletraditioner i Danmark. 

Teksten er også rigtig god til kursister på slutmoduler for at kunne snakke nærmere om de 

danske juletraditioner, og evt. sammenligne med traditioner fra andre højtider de selv er en 

del af. Er der måske nogen traditioner her, som de selv kunne tænke sig at tage op i deres 

familier? 

3. Opgavesæt med faglige opgaver og aktiviteter 

Dette tema indeholder ikke et reelt opgavesæt, men det arbejder med ordforråd i form af 

billedkort og komposita (grammatikfokus). Desuden er der en lytte-opgave over sangen 

"juletræet med sin pynt", som også er en god introduktion til at snakke om danske 

juletraditioner - med reference til før-kristne ritualer såsom solhvervsfest.  

4. Aktiviteter: 

Der er forskellige aktiviteter, hvor nogle også kan bruges som afrunding på temaet eller 

produkt: 

• Synge juletræet med sin pynt". 

• Billedopgaver med juleting - god lytte og/eller udtaleøvelse alt efter danskniveau. 

• Se julekalender (der er DVD i UNESCO kassen) 

• Lave julepynt (der er skabeloner i UNESCO kassen) og pynte op til jul i klassen (evt. 

med genstande fra UNESCO kassen, hvis der ikke er tid til selv at lave pynt). 

5. Ideer til produkter: 

• Pynte op til jul, som beskrevet ovenfor.  

• Lave udstilling med de genstande, der er i UNESCO kassen. 

• Præsentation på klassen, fysisk collage eller it-baserede produkter, hvor dele af eller hele 

forløbes præsenteres og evt. deles med andre kursister (se vejledningen "IT-produkter). 

• Prøve at holde en mini-jul i klassen - bage småkager, lave pakkeleg etc. 
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Oversigt over materialerne - Jul 
Niveauer: 
Det er op til dig som underviser at vurdere, om materialet passer til dine kursister. Disse 

niveauer er vejledende. Når der står fx. Mellem, betyder det, at materialet er egnet for ca. 

mellemniveau og op! 

Alle: betyder, at alle kan lave opgaven, nogle med megen instruktion andre selvstændigt.  

Let: begyndere modulerne DU 2.1/2.2 

Mellem: modulerne DU 2.2/2.3-2.4 og Svær: Modulerne DU 2.4/2.5-2.6 

1. Guide til den danske juleforberedelse – Læsetekst (svær)             s. 27 

Læsetekst til slutniveauerne i danskuddannelsen eller som inspiration og/eller perspektive-

ring til læreren. Det handler om juletraditioner og forberedelser generelt. En god tekst til at 

diskutere hvorvidt alle har de samme juletraditioner i Danmark og komme ind på familier 

-nes forskellige traditioner. Det er også oplagt at få kursisterne til at præsentere, hvordan  

de i deres familie fejrer en selvvalgt højtid fra deres hjemland. Mulighed for at kigge på 

ligheder og forskelle i hvordan vi fejrer højtider.  

2. Juletræet med sin pynt – Lytteforståelse og sang (alle)            s. 32 
Lytteforståelse og sang. Fokus på enderim. Den kan bruges til at snakke om forskellige  

slags julepynt samt den før-kristne solhvervsfest, og det at fejre lysets tilbagevendelse og 

længslen efter forår.  

3. Komposita - Sammensatte ord – Skriveøvelse (let/mellem)           s. 33 
Arbejde med sammensatte juleord der relaterer til genstandene i UNESCO kassen.  

4. Billedkort - Aktivitet (alle)                s. 35 
Master til kopiering af billedkort til din klasse og et to forskellige sæt færdige laminerede 

billedkort med henholdsvis tekst og billede. Kan bruges til match-spil (ordbillede), vendespil, 

indøvelse af ordforråd osv.  

5. Billedopgaver - Aktivitet (alle)                s. 38 
Master til kopiering af billedplader (4 grupper) og en svarplade samt 4 sæt færdige 

laminerede billedkort. Ved mere end 4 grupper i klassen kan der let laves flere sæt billedkort.  

Billedopgave - fortæl placeringen af juletingene for din gruppe (mellem) med eller uden brug 

af direktionerne (øverst, midten, nederst, højre, venstre). Hvis dine kursister er begyndere, 

kan du evt. læse op og pege på placeringen, og kursisterne skal blot lytte, forstå og placere 

genstandskortet korrekt. Kan laves på mange forskellige måder - husk at rotere de 4 

billedpladekombinationer mellem kursisterne! 

6. Juleforberedelse – genstande - Dialog (alle)              s. 43 

Billeder af næsten alle genstandene tilknyttet emnet jul i UNESCO kassen med spørgsmål 

 til, hvad det er. Svaret kan findes ved at undersøge tingene, spørge læreren, eller man kan 

downloade genstandslisten om Danmarkssamlingen, hvor alle genstande er beskrevet. Har  

du ikke kassen, kan kursisterne evt. købe ind til jul eller selv lave julepynt - med inspiration 

fra genstandslisten - og pynte op til jul derefter. 
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IT-produkter 
It-baserede kursist-produkter - inspiration til formidling og evaluering efter endt forløb 

Der er mange muligheder for at lave et slutprodukt eller evaluering efter endt forløb, og det er 

en givende måde at afslutte læringsprocessen for kursisterne. Det er op til jer, hvad produktet 

skal være, men her er en oversigt over afprøvede IT-produkter til inspiration: 

 

1. Præsentation/evaluering - Billeder og indtalt lydspor 

Denne form for præsentation er nem og hurtig og kan laves ganske 

enkelt, hvis der ikke er god tid til et produkt - eller udbygges til en 

flot lang præsentation. Til arbejdet anbefales den gratis app Puppet 

edu2 (iOS), der er utrolig enkel at bruge, men andre former for 

slideshows kan sagtens bruges. Denne form for præsentation kan 

laves af alle, selv begyndere i danskuddannelsen. Det er baseret på 

billeder, der tages under arbejdet med UNESCO kassen, hvorefter en præsentation optages 

direkte på iPhone eller iPad. Billeder + lyd danner en flot lille film, der nemt kan deles med 

andre.  

BEGYNDERE: Det kan for begynderne være på enkelt-genstandsniveau, hvor man blot øver 

udtalen af genstanden og spørgeteknik. Det kan kombineres med en skriftlig opgave, hvor de 

små præsentationer først skrives ned. Bagefter har læreren mulighed for at give feedback på 

udtalen, og præsentationen kan genindspilles. Til sidst kan alle præsentationerne vises på 

klassen, deles på klassens hjemmeside, eller sendes i mail.  

MELLEM OG SLUTNIVEAU: Samme fremgangsmåde kan bruges til andre niveauer, men 

her kan præsentationerne være mere komplekse. Der kan tilføjes funktioner til genstandene - 

hvordan bruges de, hvorfor og af hvem? Igen kan det kombineres med skriftlige opgaver 

forudgående.  

En anden mulighed er at bruge programmet til at evaluere på forløbet, fx. "hvad lærte vi i går 

om ældre i Danmark?". Billederne kan være af kursister, der arbejder med UNESCO kassen, 

genstande, produkter osv. Her kan de frit reflektere over, hvad de har lavet, og hvad de lærte 

af det. Det er også spændende for de andre i klassen at høre hinandens evalueringer, og det 

skaber gode rammer for en fælles opsamling.  

 

2. Fælles mindmap, opslagstavle eller hjemmeside om emnet 

Her er idéen et reelt produkt, hvor kursisterne arbejder sammen i grupper eller hele klassen. 

Der produceres en online opslagstavle med billeder, videoer, tekster osv., hvor alle kan 

bidrage. Her kan, der bruges mange forskellige online programmer (se en oversigt over gode 

programmer her: http://www.edidaktik.dk/digitale-laeremidler/).  

Formålet er at dele viden internt i klassen men også med mulighed for at lave en online 

udstilling og/eller oplæg for andre klasser. Fremgangsmåden er som ved et fysisk collage 

arbejde men med flere muligheder pga. den digitale dimension.  

 
                                                 
2 INFO: http://www.emu.dk/modul/lav-sm%C3%A5-digitale-historier-om-alt-imellem-himmel-og-jord# 
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6.1.2 Opgaver og aktiviteter 
1. Guide til den danske juleforberedelse 

 Originaltekst af Maria, Louise og Julie (Tørring Gymnasium) lettere redigeret af Sigrid C. J. Hansen 

Julen er en særlig tid for mange danskere, og derfor er der utallige traditioner og ritualer i 

denne hyggelige tid. Hvis du ikke kender noget til fejringen af den danske jul, men sidder 

med et ønske om at fejre denne højtid med nogle af de mange danske traditioner, så får du her 

en guide til, hvordan du skal gribe det an. Ved at følge denne guide, så sikres du den rette 

danske julestemning. 

Når du skal holde jul i Danmark, er det vigtigt, at du kender noget til historien, da den har 

ændret sig meget gennem tiden. Det ikke længere, kun er de kristne som holder jul, men 

derimod noget alle gør, og her vil du få et overblik over denne ændring. Du vil også få andre 

informationer om, hvordan julen er blevet, sådan som den er i dag. 

Julen er en gammel tradition, og den stammer helt tilbage fra omkring år 800, hvor man 

ofrede til de gamle nordiske guder, Odin og Thor. Julen er på samme tid ældre end 

kristendommen og Jesus, så før der var noget, der hed kristendom i Danmark, blev der holdt 

solhvervsfest. Festen var for at fejre, at man går mod lysere tider. Man lagde oprindeligt vægt 

på ønsket om fred og frugtbarhed i det nye år. Den kristne kirke overtog traditionen og gjorde 

det til en fest for Jesu fødsel. 

I Danmark fejres højtiden også både før og efter juleaftensdag den 24. december. Den helt 

stor kulmination i Danmark, er den 24. om aftenen, og ikke som i andre lande hvor det er den 

25. december. Julen fejres desuden både lillejuleaften (23. december), juledag (25. december) 

og 2. juledag (26. december). Ud over disse vigtige dage, bruges også hele december måned 

til at tælle ned til juleaften. Selve juletiden varer fra den 24. december til den 6. januar 

(hellige tre konger). Det betegnes også som de tolv juledage. Det er ikke mange danskere, 

som holder fast i traditionen om at have julepynt og juletræet fremme til den 6. januar. Langt 

de fleste tager julepynten ned mellem jul og nytår, for at undgå at blande jul og nytår 

sammen. 

Julemåneden 

I forbindelse med den danske jul er 

julemåneden, december, en meget vigtig tid. 

I nyere tid er det dog ikke kun december 

måned, som er præget af den festlige højtid, 

men derimod også månederne op til 

december. Allerede fra oktober måned kan 

du mærke, at julestemningen er på vej. Det 

er primært butikkerne, som sætter gang i 

julestemningen ved at sætte julens varer på 

hylderne. For hvert år der går, starter julen tidligere.  

Dette skyldes jo tidligere jul, jo mere salg. Derfor skal du forberede dig på, at dine 

juleforberedelser kommer til at starte tidligt på året. Hvis du er ny-begynder-juleoppyntnings-

mand/kvinde, har du ekstra travlt i denne tid, så skal du nemlig nå at skaffe en masse 
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julepynt, men bare rolig næste år bliver det mindre stressende, da du kan gemme dit julepynt 

til de fremtidige år.  

10-årige Jens Frederik har ikke meget julepynt liggende, da han ikke har haft så mange år til 

at samle sammen i, men han gemmer sit julepynt fra år til år, så hans julepyntssamling bliver 

hvert år større. På den anden side har bedstemor Karen på 70 år mere liggende, da hun har 

samlet sammen i mange år, så derfor behøver hun ikke at bruge tid på at købe nyt julepynt. I 

starten af december, bliver langt de fleste danske hjem pyntet med julepynt -  med alt lige fra 

stjerner og engle til nisser og gran. At pynte hjemmet op kan hjælpe dig på vej til den rette 

julestemning. Du kan vælge at købe disse ting i diverse danske forretninger, men du kan også 

vælge at lave dem selv, hvilket mange danskere holder mere af, da det er mere personligt. Det 

er dog ikke kun huset, som skal pyntes. Du skal lave ekstra pynt, som er klar til at blive 

hængt på juletræet inden juleaften. Du kan her blandt andet begynde at lave både julestjerner 

og flettede julehjerter, og du kan finde en vejledning til at gøre dette, blandt genstandene i 

kassen (DK87). 

Når du i løbet af månederne inden december er kommet i den rette julestemning, skal du 

huske at have anskaffet dig et kalenderlys og en julekalender, som begge kan købes i et 

almindeligt supermarked. Det er vigtigt, at du har det fra den 1. december, da lyset skal 

brænde fra den 1. til den 24. december, da man herved tæller ned til juleaften. Kalenderlyset 

placeres centralt i hjemmet, og du kan enten vælge at sætte lyset i en stage eller sætte lyset i 

en klump ler og pynte med gran og andet godt fra skoven - som grankogler og mos. Men 

husk at det er vigtigt, at du ikke brænder foran, da numrene på lyset skal passe med den dag i 

december, det er. Samtidig er det også vigtigt, at du når at brænde hele lyset ned inden de 24 

dage er gået, hvilket er et problem for mange danskere, da de hvert år får købt et tykkere 

kalenderlys, end de har tid til at brænde ned. Mens du sidder og kigger på kalenderlyset 

brænde, skal du huske at åbne dagens låge i din julekalender (DK79) og se dagens afsnit af 

julekalenderen i fjernsynet (DK74). 

Op til jul skal der bages en masse forskellige småkager. Du kan vælge at gøre som bedstemor 

Karen, der gør dette den første weekend i 

december. Du skal da være opmærksom på, at du 

kan blive nødt til at bage flere småkager i løbet 

af december måned, da man i Danmark spiser 

rigtig mange småkager i løbet af julemåneden. 

Småkager kan spises hver dag og altid. Mange 

danskere bager deres småkager sammen med 

dem, som de holder af, for at skabe mere hygge. 

Når de danske skolebørn har fået juleferie, et par 

dage inden juleaften, går mange i køkkenet for at 

lave konfekt. 10-årige Jens Frederik elsker at 

lave konfekt sammen med sin familie, og han bruger sine yndlingsingredienser: marcipan, 

nougat, chokolade, frugtfarve og nødder. Husk at lave rigeligt konfekt, så du kan byde 

uventede gæster på en kop kaffe og et stykke hjemmelavet konfekt. 

“Det behøver ikke være flot, bare det smager godt. “, forklarer Jens Frederik 

Alle elsker at få gaver. Julen handler om at give, og derfor er en vigtig ting i forbindelse med 

den danske jul, at man giver gaver til hinanden. Sørg for at købe julegaverne i god tid, da der 

er mange andre ting, du skal nå de sidste dage inden juleaften. Som udgangspunkt kan du 

skrive på din liste, at du skal købe en gave til hver person i din familie og til dine nærmeste 
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venner. I Danmark aftaler vi ofte med hinanden, hvem vi skal give gave til. Derfor får man 

ofte også en gave igen fra de personer, som man selv giver til. I alle familier er der 

forskellige traditioner for, hvem man giver til, og hvor meget man giver for. 

Lillejuleaften 

Lillejuleaftensdag er den dag, hvor mange danskere klarer de sidste forberedelser, inden det 

bliver juleaften. Hvis du mangler at købe en julegave, er det virkelig sidste chance nu, skynd 

dig at få det klaret. Før i tiden var det almindeligt, at 

butikkerne havde lukket juleaften, men der er blevet 

indført en lov, der gør, at det er muligt for butikkerne at 

have åben, når de vil. Derfor er det nu muligt at købe 

de sidste småting den 24. Og så er det ellers tid til at få 

juletræet bragt hjem. Det er selvfølgelig ikke alle, der 

henter deres træ den 23., nogle gør det før, mens andre 

vælger at vente til den 23. december. Alle familier har 

hver deres tradition med juletræshentning. Jens 

Frederik tager ud i skoven med sin familie, og de 

fælder selv deres juletræ, mens andre køber deres træ 

ved købmanden. Når man har bragt sit træ hjem, skal 

det ind i stuen, (ja du hørte rigtigt, IND i stuen). Her 

skal det på en fod, så det selv kan stå - men husk at 

lægge et juletræstæppe under, så nålene ikke drysser på 

gulvet. 

Nu skal træet pyntes. For nogle danskere er det 

vigtigt at pynte træet på en stilfuld måde, hvor der er 

system i, hvilket pynt der bruges, og hvor på træet, 

det hænger. For langt de fleste danskere handler det 

mere om hyggen ved at pynte træet og om de minder, 

som hvert stykke pynt frembringer. Dette er 

skolelæreren Bitten helt enig i. Andre mennesker vil 

sjældent synes, at hendes pyntede træ er specielt flot, 

men for hende er det helt, som det skal være. Det skal 

pyntes med pynt, som hun har arvet fra 

familiemedlemmer, og med pynt som hendes børn 

lavede til hende, da de var helt små. For hende er 

sådan et juletræ et perfekt træ. Lysene er det vigtigt at 

få på træet, ofte både elektriske og levende. Dog er 

det vigtigste stykke pynt stjernen, som skal sidde i 

træets top. Når du har dit færdigpyntede juletræ, 

lægges julegaverne under træet, og til sidst vil der 

være gaver hele vejen rundt. Nu er det bare at vente 

på, det bliver den 24. december, og dermed 

juleaftensdag. 

Forberedelsen til den store dag - juleaften 

Nu er det endelig blevet den store dag, juleaftensdag, så nu skal du ikke vente længe, inden 

det bliver aften, hvor du rigtig skal fejre julen. Selvom der ikke er lang tid til, at det bliver 

aften, er dette en rigtig svær tid for mange danske børn. De kan slet ikke vente, til de langt 
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om længe får lov at åbne de mange julegaver. 

Hvis du fejrer julen hjemme hos dig selv, kan du dog ikke sætte dig til at slappe af, inden det 

bliver aften. Du skal nemlig have den store julemiddag klar, og den kan du godt forvente at 

skulle bruge mange timer på. Derudover skal du også dække et fint bord, og dette kan gøres 

på mange måder, men det er meget almindeligt, at de dominerende farver på bordet er rød og 

grøn. Nogle pynter op med julekugler (DK67, DK68, DK69), mens andre har et mere 

traditionelt bord med servietter, stearinlys og måske en hjemmelavet juledekoration. Der 

findes ikke en egentlig guide til, hvordan du skal forberede julemaden, fordi der i hver 

familie er traditioner for forskellige former for mad, men hvis du ønsker at gøre som 

bedstemor Karen, skal 

du stege en and og lave 

både almindelige og 

brunede kartofler. Dertil 

hører der både rødkål, 

grønlangkål, 

waldorfsalat og franske 

kartofler. Desserten er 

der derimod 

nogenlunde enighed om 

blandt den danske 

befolkning, det skal 

nemlig være 

risalamande. 

Eftermiddagen tilbringes af mange kristne danskere i kirken, hvor der bliver holdt en 

julegudstjeneste, hvor der er stor fokus på julen. Også mange danskere, som ikke plejer at gå 

i kirke i løbet af året, vælger at tage til gudstjeneste på denne særlige dag. Dette gælder f.eks. 

for Bitten, som ofte har været i kirke juleaftensdag, fordi det for hende er en hyggelig måde at 

fejre julen på, nemlig ved at synge de mange julesalmer. For Jens Frederik er det også 

hyggeligt at tage til gudstjeneste, men han gør det også, fordi han derved kan fejre Jesu fødsel 

sammen med en masse andre mennesker. 

Når du kommer hjem fra kirken, er det snart tid til at spise ved bordet, som du har dækket så 

fint. Her skal du spise al den dejlige mad, som du har forberedt i løbet af dagen, og når du 

kommer til desserten, er det vigtigt, at du kender en sjov tradition, som knytter sig dertil. Man 

putter en eller flere hele smuttede mandler i risalamanden samt en hel del hakkede mandler, 

og så gælder det om at være den person, der finder den hele mandel. Hvis man finder den, er 

man nemlig vinderen af en ekstra gave, som kaldes en mandelgave. Danskere spiser ofte 

meget af denne dessert, fordi de ønsker at finde mandlen og derved få gaven. 

Når du er færdig med at spise den store julemiddag, er du sandsynligvis godt mæt, og derfor 

har du helt sikkert lyst til at røre dig lidt. Måden hvorpå du får dig rørt er, at du skal tage din 

familie - eller hvem du holder jul med, som regel vil dette være med din nærmeste familie, 

men der er nogle, som holder det sammen med deres venner, da de ikke har noget familie - i 

hånden, og så skal I sammen danne en rundkreds rundt om juletræet. Nu skal I bevæge jer 

stille rundt om træet i samme retning, og mens I gør dette, skal i synge forskellige julesange. 

I nogle familier er der tradition for at synge gamle julesalmer om Jesu fødsel fra salmebogen 

(DK76), mens der i andre familier bliver sunget nyere sange om nisser og julemænd. I langt 

de fleste familier synger man dog lidt af hvert, og du skal regne med at synge omkring fem 

forskellige sange. Efter, at I har sunget det ønskede antal sange, er det tid til at åbne gaverne, 
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som stadig ligger under træet. Igen kan du gribe dette an på forskellige måder, der er nemlig 

forskellige traditioner fra familie til familie. I nogle familier tager man én gave af gang, og på 

denne måde har man mulighed for at se, hvad hver især får. Der er dog også nogle familier, 

hvor der tages flere gaver af gangen. Gaverne er højdepunktet for langt de fleste børn, og de 

har ikke på samme måde lyst til at synge en ekstra sang rundt om juletræet, hvor forældrene 

og de lidt ældre har mere tålmodighed, og gerne vil synge en ekstra eller to julesange rundt 

om juletræet. Nogle familier får også besøg af julemanden, der har nogle enkelte julegaver 

med til børnene. 

Dagene efter juleaften 

Dagene efter juleaften vælger mange danskere at tilbringe sammen med venner og familie. 

Hvis du også vælger det, skal du forberede dig på at spise julemad endnu en gang, og ellers 

skal du bare hygge dig sammen med dem, som du holder af. Disse dage er mere afslappende 

efter det store ræs, der har været op til juleaften. Børnene sætter stor pris på at vise deres nye 

ting frem og lege med dem. De voksne snakker sammen, og man hygger sig, der er en ganske 

stille og rolig atmosfære. Det er i disse dage, du kan få spist det sidste konfekt og de sidste 

småkager - hvis der er nogle tilbage. 
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2. Juletræet med sin pynt 

1. Juletræet med sin pynt  

venter på, vi får _______.  

Aldrig har det været så kønt,  

aldrig har det været så  _________.  

Og fra selve himlen gled  

vist den store stjerne  ________.  

2. Hjerter klippet med en  _______ 

af den fingernemme slags,  

kræmmerhus med krøllet hank,  

_____ så let får en skavank,  

kurve, kugler, fugle,  _______,  

_____ og ned og for og bag ... 

3. Når de mange fine ________ 

hænger roligt rundt omkring, 

____ når alle lys er tændt,  

og her lugter brunt og _________ , 

er det som en sommerdag  

dér, hvor træet kommer  _________. 

4. Alle vegne ud og  ________ 

glimrer edderkoppespind ...  

mon der ikke  _____ en spurv  

_____ i denne lille kurv?  

Kræmmerhus med nødder i  

er grangiv'lig kogleri. 

5. Juletræet på  _______ 

hilser os fra eg og bøg 

_____ besked derude fra,  

at det lysner dag for _____,  

og at solen fra sit skjul  

ønsker os en glædelig _______ . 

Hjælp: snak om enderim og tjek på den 
måde om du har hørt rigtigt. 
 
Hør sangen på YouTube: 
https://youtu.be/6mrjYRyVAjQ 

 

https://youtu.be/6mrjYRyVAjQ
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3. Komposita - Sammensatte ord 
 

nissehue:   nisse + hue 
julemand:   jul + e + mand 
juletræspynt:  jul + e + træ + s + pynt 
 
Vi kan sætte flere ord sammen og lave et nyt ord. 
Nogen gange sætter vi et e eller et s mellem ordene.  
 
Mange sammensatte ord er lavet af to substantiver. 
Men nogen gange er det ene ord et verbum eller et adjektiv.  
 
Her er nogle eksempler, hvor det andet ord er et substantiv. 
Hvad er det første ord? – Sæt kryds! 
  Substantiv Verbum Adjektiv 

0 nissehue        X         

1 bageovn    

2 gavepapir    

3 brunkager    

4 kravlenisse    

5 julekugle    

6 grangren    

7 småkager    

8 snevejr     

9 bedstemor    

10 musetrappe    

11 snemand    

12 kalenderlys    

 
 



  

Side 34 af 75 – Opgaver og aktiviteter 

 

Lav selv flere juleord. Du kan få ideer fra billederne - måske har du lært 
andre? 
Tips: mange juleting starter med jul + e + ? 
 
_______________________________    _______________________________ 
 
_______________________________    _______________________________  
 
_______________________________    _______________________________ 
 
_______________________________    _______________________________  
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4. Billedkort - Jul 
 

    

 
En nissehue 

 
rød og hvid 

 
DK.70 

 
En julegave 

 
stor, hvid og rød 

 
DK.107 

 
En julekugle 

 
stor og guld 

 
 

DK.82 

 
En julekugle  

 
stor og rød 

 
DK.83 

    

 
Et julekort 

 
hvid og rød 

 
DK.80 

 
En julegave 

 
lille, hvid og rød 

 
DK.46 

 
En julekugle 

 
mat og sølv 

 
DK.69 

 
En julekugle 

 
blank og sølv 

 
DK.67 
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En musetrappe 

 
guld og hvid  

 

DK.78 

 
En stjerne 

i perler 
rød, hvid og guld  

 
DK.65 

 
Et julehjerte 

flettet  
guld og sølv  

 
DK.86 

 
En julestjerne 

flettet 
hvid 

 
DK.61 

 
 

En julestjerne 
flettet 

lille og hvid 
 

DK.63 

   

 
En julekugle 

 
lille, glimmer og 

sølv 
 

DK.68 
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En julenisse 

 
rød og hvid  

 
DK.72 

 
En julestjerne 

flettet 
stor og hvid 

 
DK.62 

 
Et julehjerte 

til og fra mærke 
rød og hvid 

 
DK.81 

 
En flagguirlande 

 
rød og hvid 

 
DK.73 

 
 

Et gavepapir 
 

engle og stjerner  
 

DK.85 

 

 

 

 
En lyskæde 
til juletræet 

sort 
 

DK.84 a,b 
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5. Billedopgave - fortæl placeringen af juletingene for din gruppe 

 
NB: det er kun 1-2 som må se. De andre 2-3 skal lytte og placere billederne på 
en tom tavle.  
 

Hold 1 
 

   

   

   
 

 

 

øverst til venstre øverst i midten øverst til højre 
i midten til venstre i midten i midten til højre 
nederst til venstre nederst i midten nederst til højre 
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Billedopgave - fortæl placeringen af juletingene for din gruppe 
 

NB: det er kun 1-2 som må se. De andre 2-3 skal lytte og placere billederne på 
en tom tavle.  
 
Hold 2 
 

   

   

   
 

 

 

øverst til venstre øverst i midten øverst til højre 
i midten til venstre i midten i midten til højre 
nederst til venstre nederst i midten nederst til højre 
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Billedopgave - fortæl placeringen af juletingene for din gruppe 
 

NB: det er kun 1-2 som må se. De andre 2-3 skal lytte og placere billederne på 
en tom tavle.  

 
Hold 3 
 

   

   

   
 
 
øverst til venstre øverst i midten øverst til højre 
i midten til venstre i midten i midten til højre 
nederst til venstre nederst i midten nederst til højre 
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Billedopgave - fortæl placeringen af juletingene for din gruppe 
 

NB: det er kun 1-2 som må se. De andre 2-3 skal lytte og placere billederne på 
en tom tavle.  

 
Hold 4 
 

   

   

   
 
 
øverst til venstre øverst i midten øverst til højre 
i midten til venstre i midten i midten til højre 
nederst til venstre nederst i midten nederst til højre 
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Svarplade 

 
Der er en eller to på holdet, som ser billederne og fortæller, hvordan holdets 
plade skal se ud.  
 
Her skal svarene skrives ind, eller billederne lægges: 
 
 

øverst til venstre 
er der en/et: 

øverst i midten 
er der en/et: 

øverst til højre 
er der en/et: 

i midten til 
venstre 

er der en/et: 

i midten 
er der en/et: 

i midten til højre 
er der en/et: 

nederst til venstre  
er der en/et: 

nederst i midten 
er der en/et: 

nederst til højre 
er der en/et: 
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6. Juleforberedelser - genstande 

Disse ting eller genstande er valgt for at give et indblik i og en forståelse af hvad den danske 

jul består af. De giver et billede af danskernes forberedelser til julen og de traditioner, der 

følger med.  

Nogle af genstandene bruges almindeligvis i tiden op til jul, mens andre bruges på selve 

juleaften. Genstandene er ikke indsamlet for at give et eksempel på en konkret dansk families 

jul, men for at give et overordnet billede af danskernes forberedelser til julen.  

OPGAVE 

1. Se billederne og find evt. genstandene i kassen. Kan du huske hvad tingen hedder og 

hvad den bruges til? Arbejd alene eller i små grupper og snak om tingene. 

2. Skriv dit svar i hver box ud for billedet.  

 

Hvad er det?  DK.86 

Hvad bruger man det til?                                                            

 

 

Hvad er det? DK.61 

Hvad bruger man den til? 
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Hvad er det? DK.62 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.72 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.460 

Hvad bruger man det til? 

 

 

Hvad er det? DK.65 

Hvad bruger man den til? 
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Hvad er det? DK.78 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.73 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.67, 68, 69 

Hvad bruger man dem til? 

 

 

Hvad er det? DK.84 a,b 

Hvad bruger man den til? 
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Hvad er det? DK.80 

 Hvad bruger man det til? 

 

 

Hvad er det? DK.70 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.107 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.46 

Hvad bruger man den til? 
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Hvad er det? DK.82 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.83 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.63 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.85 

Hvad bruger man det til? 
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Hvad er det? DK.79 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? 

Hvad bruger man det til? 

DK.71 

  

 

Hvad er det?        DK.76 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.77 

Hvad bruger man den til? 
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6.2.1 Plejehjem - Lærervejledning 
1. Før du går i gang 

Før arbejder med dette materiale går i gang anbefales det, at underviseren læser punkt 5.0 

"Lærervejledning til Danmarkskassen" og 5.1"Introduktion til samlingen", hvor baggrunden 

for og hensigten med dette materiale er beskrevet. 

2. Introduktion 

Teksten " Plejehjem - et hjem eller en institution " er vedlagt som inspiration til underviseren. 

(Afsnit 6.2.2 – 7) 

Teksten er også rigtig god til kursister på slutmoduler, som perspektivering og oplæg til debat 

om fx. institutioner og familieforhold i DK.  

3. Opgavesæt med faglige opgaver og aktiviteter 

Teksten "Plejehjem i Danmark" (Afsnit 6.2.2 – 1) danner basis for opgavesættet, der 

indeholder læse, skrive og samtaleopgaver samt video primært til midt og slutniveauer. Man 

kan med fordel plukke de relevante opgaver ud til sin klasse, eftersom der er nogen forskel i 

sværhedsgraden af opgaverne. Dog kan introduktionen og det fysiske arbejde med kassen 

laves af de fleste niveauer (DU2.2 og op). Billedkortene og genstandskassen kan dog nemt 

tilpasses undervisning på begynderniveauer.  

4. Aktiviteter: 

Der er forskellige aktiviteter, hvor nogle også kan bruges som afrunding på temaet eller 

produkt: 

• Synge og danse "To skridt til højre og to skridt til venstre". 

• Se videoen om Amina, der er SOSU-hjælper. 

• Gruppeundersøgelse, debatter og præsentationer. 

• Præsenterer genstande fra UNESCO kassen for hinanden og øve ordforråd. 

• Hvis det er muligt ville det være godt at komme ud at se en institution for ældre - prøve at 

se, om der kan arrangeres et besøg lokalt.  

5. Ideer til produkter: 

• Lave udstilling med genstande fra UNESCO kassen. 

• Præsentation på klassen, fysisk collage eller it-baserede produkter hvor dele af eller hele 

forløbes præsenteres og evt. deles med andre kursister (se vejledningen "IT-produkter). 

• Besøg på lokalt plejehjem eller aktivitetscenter for ældre, hvor kursisterne har forberedt, 

hvad de vil undersøge og/eller spørge om. Derefter præsentation på klassen/skolen. 
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Oversigt over materialerne - Plejehjem 
 

Niveauer: 
Det er op til dig som underviser at vurdere om materialet passer til dine kursister. Disse 

niveauer er vejledende. Når der står fx. (mellem) betyder det, at materialet er egnet for ca. 

mellemniveau og op! 

Alle: betyder, at alle kan lave opgaven, nogle med megen instruktion andre selvstændigt.  

Let: begyndere modulerne DU 2.1/2.2 

Mellem: modulerne DU 2.2/2.3-2.4 

Svær: Modulerne DU 2.4/2.5-2.6 

1. Plejehjem i Danmark – Læseforståelse, dialog, billedbeskrivelse (alle)          s. 53 
Introduktion til emnet for kursisterne. Kan bruges af alle niveauer men skal tilpasses, mht. 

hvor meget vejledning du giver som vejleder.  

2. Riis Friplejehjem Læseforståelse, skriftlig opgave (let/mellem)           s. 54  
Læseforståelsesopgave med spørgsmål til tekstens emne. Kan bruges fra næsten 

begynder/mellemniveau som introduktion til aktiviteterne på et plejehjem.  

3. Spisning og Aktivitet - sangleg (let/mellem)              s. 55 
Spisning og daglige rutiner samt spørgsmål samt sangleg der bruges på Riis Friplejehjem. 

4. Fællesskabet - Læseforståelsesopgave (mellem)             s. 56 
Læseforståelsesopgave med spørgsmål til tekstens emne og perspektivering.  

5. Vibeke – Læsetekst (mellem/svær)                                             s. 57 
Læsetekst om Vibeke der bor på plejehjem med tilhørende spørgsmål og arbejde med 

ordforråd. Dilemma - hvad er fordele og ulemper ved at komme på plejehjem? 

6. Skriftlig opgave og Aktivitet (mellem/svær)                       s. 59 
Fortsættelse til læseopgaven om Vibeke samt aktivitet omkring aktivitetskalender fra et 

plejehjem.  

7. Hjem eller institution? Læseforståelsestekst (mellem/svær)                     s. 60 
Læseforståelsesopgave med ekstra spørgsmål til emnet og forberedelse af præsentation. Kan 

også bruges til underviseren som baggrund for at tale om emnet hjem eller institution, hvis 

teksten er for svær for kursisterne.  

8. Hjem eller Institution, aktivitet (alle)                                   s. 62 

I forlængelse af læseteksten "Hjem eller institution" eller oplæg fra underviseren om emnet. 

Se på genstandene og diskuter om de repræsenterer hjemmet eller institutionen plejehjem. 

9. Billedkort                             s. 63 

Master til kopiering af billedkort til din klasse og et sæt færdige laminerede billedkort med 

henholdsvis tekst og billede. Kan bruges til match-spil (ord-billede), vendespil, indøvelse af 

ordforråd osv.  
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10. Plejehjem - genstande (alle)                                    s. 68 

Billeder af næsten alle genstandene tilknyttet emnet plejehjem i UNESCO kassen med 

spørgsmål til, hvad det er. Svaret kan findes ved at undersøge tingene, kigge i de opgaver de 

har lavet om plejehjem.  

 

 

Plejehjem - genstandslister (mellem/svær) 

Billeder af næsten alle genstandene tilknyttet emnet plejehjem i UNESCO kassen fulgt af de 

originale beskrivelser af genstandene. Kan bruges til at forberede præsentation om emnet. 

Den originale genstandsliste med beskrivelser af alle samlingens genstande kan bruges som 

supplement, men den indeholder uredigeret svær læsetekst.   

Findes under afsnit 4 i lånermappen og på 

http://unescosamlingerne.dk/print/node/33177/item-list?showImages=true  

 Video - Amina sosu-hjælper (alle) 

Denne video kan findes online på: www.nydanskerpaajob.dk hvor der også er transskription 

af hele videoen. Rigtig god til at få sat nogle billeder og ord på det at arbejde som sosu-

hjælper.  

  

http://unescosamlingerne.dk/print/node/33177/item-list?showImages=true
http://www.nydanskerpaajob.dk/
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IT-produkter 
It-baserede kursist-produkter - inspiration til formidling og evaluering efter endt forløb 

Der er mange muligheder for at lave et slutprodukt eller evaluering efter endt forløb, og det er 

en givende måde at afslutte læringsprocessen for kursisterne. Det er op til jer, hvad produktet 

skal være, men her er en oversigt over afprøvede IT-produkter til inspiration: 

 

1. Præsentation/evaluering - Billeder og indtalt lydspor 

Denne form for præsentation er nem og hurtig og kan laves ganske 

enkelt, hvis der ikke er god tid til et produkt - eller udbygges til en 

flot lang præsentation. Til arbejdet anbefales den gratis app Puppet 

edu3 (iOS), der er utrolig enkel at bruge, men andre former for 

slideshows kan sagtens bruges. Denne form for præsentation kan 

laves af alle, selv begyndere i danskuddannelsen. Det er baseret på 

billeder, der tages under arbejdet med UNESCO kassen, hvorefter en præsentation optages 

direkte på iPhone eller iPad. Billeder + lyd danner en flot lille film, der nemt kan deles med 

andre.  

BEGYNDERE: Det kan for begynderne være på enkelt-genstandsniveau, hvor man blot øver 

udtalen af genstanden og spørgeteknik. Det kan kombineres med en skriftlig opgave, hvor de 

små præsentationer først skrives ned. Bagefter har læreren mulighed for at give feedback på 

udtalen, og præsentationen kan genindspilles. Til sidst kan alle præsentationerne vises på 

klassen, deles på klassens hjemmeside, eller sendes i mail.  

MELLEM OG SLUTNIVEAU: Samme fremgangsmåde kan bruges til andre niveauer, men 

her kan præsentationerne være mere komplekse. Der kan tilføjes funktioner til genstandene - 

hvordan bruges de, hvorfor og af hvem? Igen kan det kombineres med skriftlige opgaver 

forudgående.  

En anden mulighed er at bruge programmet til at evaluere på forløbet fx. "hvad lærte vi i går 

om ældre i Danmark?". Billederne kan være af kursister, der arbejder med UNESCO kassen, 

genstande, produkter osv. Her kan de frit reflektere over, hvad de har lavet, og hvad de lærte 

af det. Det er også spændende for de andre i klassen at høre hinandens evalueringer, og det 

skaber gode rammer for en fælles opsamling.  

 

2. Fælles mindmap, opslagstavle eller hjemmeside om emnet 

Her er idéen et reelt produkt, hvor kursisterne arbejder sammen i grupper eller hele klassen. 

Der produceres en online opslagstavle med billeder, videoer, tekster osv., hvor alle kan 

bidrage. Her kan, der bruges mange forskellige online programmer (se en oversigt over gode 

programmer her: http://www.edidaktik.dk/digitale-laeremidler/).  

Formålet er at dele viden internt i klassen men også med mulighed for at lave en online 

udstilling og/eller oplæg for andre klasser. Fremgangsmåden er som ved et fysisk collage 

arbejde men med flere muligheder pga. den digitale dimension.  

 

 

                                                 
3 INFO: http://www.emu.dk/modul/lav-sm%C3%A5-digitale-historier-om-alt-imellem-himmel-og-jord# 
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6.2.2 Plejehjem i Danmark 
1. Introduktion til tema: Læseforståelse og billedbeskrivelse 

Originaltekst af Maria, Melissa, Tenna, Rikke og Maja (Tørring Gymnasium) Omskrevet tekst af Sigrid C. J. Hansen 

Et plejehjem kaldes også et ældrecenter eller et alderdomshjem. Det er institutioner, som 

tilbyder pleje eller støtte til mennesker, især ældre, der ikke er i stand til at klare sig selv i 

eget hjem. En person, der bor på plejehjem, hedder en beboer, og en der arbejder på 

plejehjem, hedder en plejer. På et plejehjem skal beboerne have en så naturlig dagligdag som 

muligt, og det er plejernes opgave at hjælpe beboerne med det, som de ikke selv kan klare. 

Der er ansat plejere døgnet rundt til at tage sig af og hjælpe beboerne. De ældre bor på hver 

sit værelse, hvor de selv indretter efter deres eget ønske, så det minder om deres eget hjem så 

meget som muligt.  

Ordforråd: slå nye ord op i ordbog eller gennemgå på klassen 

Spørgsmål - opklaring og dialog: 

1. Hvad er et plejehjem? 5. Hvordan bor beboerne på plejehjemmet? 

2. Hvem bor på plejehjem? 6. Hvorfor bor mange ældre på plejehjem? 

3. Hvem arbejder på et plejehjem?  7. Hvordan bor ældre i dit hjemland? 

4. Hvad hjælper plejerne beboerne med? 8. hvordan vil du at ældre i din familie bor? 

 

 

Billede1:  

et værelse på et 

plejehjem  

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv billedet: Hvordan ser lejligheden ud? Hvad synes du om lejligheden?  

 

 

 

! 61 

A privat e home in t he inst it ut ion? 
In spite of Riis private care home’s homely atmosphere and activities, in some areas 

it still feels like an institution. The occupants’ rooms are very homely and there is 

nothing institutional about them; only the bed and the bathroom. The bed has 

helping tools like wheels and it can be lowered and elevated via a handle, which can 

help the occupants get out of the bed. Helping tools are also to be found in the 

bathroom. Despite these tools the rooms are completely their own. They can design 

and decide what is allowed and what is not allowed; like smoking. One of the rooms 

belongs to Karl, an elderly man, who sits in a wheelchair smoking. He enjoys that it 

is his own room and therefore is allowed to smoke in there and have his own stuff 

exactly where it is best for him in proportion to his handicap and person. Another 

room belongs Svend. He has a lot of bric-a-brac things, flowers and pillows. The 

similarity between the two rooms is that in both places a lot of family pictures are 

hanging on the walls. Both Karl and Svend think that Riis free care home feels like a 

home. The only reason it feels like an institution is the fact that there are so many 

people surrounding you, but when you close the door to your own room it feels like 

your own home. Svend also tells us that it is nice to be some place where there is 

somebody to talk to, rather than living alone in a big house. Another thing that 

makes the care home feels like home is that they are allowed to have animals on the 

condition that you are able to take care of the animal yourself. At the moment none 

of the occupants at Riis private care home have animals apart from a joint cage with 

birds in the hallway. Some occupants also have their own herb garden. 

  

One of the pr ivate rooms in the care home 
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2. Riis Friplejehjem 

Originaltekst af Maria, Melissa, Tenna, Rikke og Maja (Tørring Gymnasium) Omskrevet tekst af Sigrid C. J. Hansen 

 

Instruktion til læseforståelsesopgave: 

Læs teksten. Der er fem afsnit (A-E). 

Læs spørgsmålene (1-5). 

Find det afsnit, der passer til hvert af de fem spørgsmål. 

Skriv bogstavet på det afsnit, der passer til spørgsmålet. 

 

A) På Riis Friplejehjem var stemningen rigtig god. Både personalet og beboerne virkede 

meget tilfredse og glade. Plejehjemmet er rigtig hyggeligt og et dejligt sted at være.  

B) Huset består af to etager og fællesstuer rundt omkring. Fællesstuerne er samlingsstedet for 

morgenkaffen hver dag kl. 09.45. Her sidder plejere sammen med beboerne, og de hjælper 

med det, der er nødvendigt.  

C) Efter morgenkaffen bliver der sunget fra Senior Sangbogen, og efterfølgende bliver der 

lavet gymnastik til børnesangen “ Op på tæerne, ned i knæene”, hvor man bevæger sin krop i 

forhold til, hvad der synges.  

D) Både personale og beboere deltager i denne aktivitet, også de som sad i kørestol eller på 

anden vis var handicappet.  

E) Det virker lidt til at være en fast rutine, som beboerne nyder, og har det sjovt med. 

 

Spørgsmål: 

1. Hvor drikker de morgenkaffe? ____ 

2. Hvem deltager i gymnastik? ____ 

3. Hvad laver de efter morgenkaffen? ___ 

4. Hvordan er det at være på 

plejehjemmet?___ 

5. Kan de lide at lave gymnastik? ___ 

Skriftlig ekstraopgave: 

Besvar spørgsmålene i hele sætninger to og to sammen eller skriftligt alene.  

 

 

Billede 2 Beboere og personale laver gymnastik og 

synger sammen på plejehjemmet. 
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3. Spisning 

Originaltekst af Maria, Melissa, Tenna, Rikke og Maja (Tørring Gymnasium) Omskrevet tekst af Sigrid C. J. Hansen 

Nogle plejehjem har deres eget køkken, hvor plejehjemmets eget køkkenpersonale laver mad 

til beboerne. Andre plejehjem får færdigmad i pakker udefra. Alt mad på Riis Friplejehjem er 

hjemmelavet og frisklavet. En af de ældre siger, at det er rigtig god mad, som bliver serveret. 

Under spisningen sidder personale og beboere sammen ved bordene og spiser. Personalet 

hjælper også de beboere, der ikke kan spise selv.  

 

Spisetiderne er: 

-  Morgenmad 7.30-8.00 

-  Formiddagskaffe 9.45 

-  Middagsmad 12.00 

-  Eftermiddagskaffe 14.45 

-  Aftensmad 18.00 

-  Aftenkaffe 20.00 

 

Spisetiderne er meget faste, derved får beboerne en fast døgnrytme. Det er vigtigt med en fast 

døgnrytme, så beboerne ved, hvad de skal hver dag og kender planen.  

Spørgsmål:  

1. Hvorfor tror du, at det er vigtigt med fast døgnrytme for ældre mennesker? 

2. Tror du, at det er vigtigt med hjemmelavet mad, eller er færdigmad lige så godt? 

3. Kig på spisetiderne: Hvad tror du man spiser til de forskellige spisetider? Er det samme 

spisetider, som du har? Har ældre i din familie samme faste spisetider tror du?  

Aktivitet: Læs, syng og dans 

Sanglegen som beboerne på plejehjemmet laver hver morgen 

 

”To skridt til højre og to skridt til venstre” 

//To skridt til højre og to skridt til venstre, 

arme bøj, og arme stræk, 

og klappe, klappe, klap.// 

 

//Op på tæerne, ned i knæerne, 

knæ og mave, 

bryst og pande, klappe, klappe, klap.// 

Hør sangen på YouTube: https://youtu.be/yZCsogEGHwE?t=2m56s 

https://youtu.be/yZCsogEGHwE?t=2m56s
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4. Læseforståelsesopgave Fællesskabet 

Originaltekst af Maria, Melissa, Tenna, Rikke og Maja (Tørring Gymnasium) Omskrevet tekst af Sigrid C. J. Hansen 

 

Læs teksten. 

I hvert afsnit mangler en sætning. 

Sætningen, der mangler, står i listen 

under teksten.  

Find den sætning, der passer bedst. 

Skriv dit svar på linjen i hullet. 

Der er 2 sætninger, der ikke skal 

bruges.  

Husk: store bogstaver skal stå efter 

punktum. 

 
1) Der virker til at være et rigtig godt fællesskab på plejehjemmet. _________, hvis man 

keder sig, fordi der er mange aktiviteter, og man kender hinanden godt.  

 

2) Meget af tiden går med _______________og bare snakke med de andre beboere i 

fællesstuerne og på værelserne.  

 

3) Udover mange af de fælles aktiviteter, såsom: banko, dans, køreture, gåture osv., bliver der 

hvert år arrangeret _______________, hvilket beboerne nyder meget. Så kan de kommer lidt 

væk og kan hygge sig sammen.  

 

4) En anden begivenhed beboerne også ser meget frem til, er de 2-3 gange i måneden, hvor 

der kommer en frisør og _______________i kælderen.  

 

5) Tidsbestilling er nødvendig, og _______________, sidder man ude på gangen og læser i 

bøger, blade og snakker med de andre. Damerne kan også få ordnet deres negle, og det er 

især damerne, der er vilde med dette koncept. 

 

A. det er ens egen skyld 

B. klipper dem i plejehjemmets egen frisørsalon 

C. at lave mad sammen 

D. mens man venter på det bliver ens tur 

E. de mange fælles aktiviteter 

F. leger med beboerne 

G. en ferie og en sommerhustur 

Skriveopgave: 

Fortæl hvilke aktiviteter, de har på plejehjemmet, og hvad de ældre synes om dem. 

Hvad synes du om aktiviteterne? Tror du, at det er noget for dig, når du bliver gammel? 
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T he communit y is import ant  
There seems to be a really good community at the care home, both between the 

occupants and the staff and among the occupants. Karl and Svend, who are two 

male occupants at the care home, tell us that “it is your own fault if your are 

bored”, because there are so many activities at the care home and because you 

know each other very well. Both men are very content and tell us that they could 

not feel better in any other place. The staff is very helpful and the other occupants 

are so friendly. You are not in lack of anything at this care home! There are many 

activities at the care home for example bingo, dance, drives, walks and every 

year the occupants go on holiday in a summer cottage. It is an event the occupants 

T he occupant s singing t ogether in t he common room 

T he hairdressing salon in the basement  of Riis privat e care home 

Bingo 
game!

DK. 498!

Act ivit y!

Play Bingo!
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5.Læsetekst: Vibeke – beboer på plejehjemmet Kastaniehaven 

Originaltekst af Maria, Melissa, Tenna, Rikke og Maja (Tørring Gymnasium) Omskrevet tekst af Sigrid C. J. Hansen 

 

Tips: lav ordforråd først  

Vibeke er en beboer, der har boet, på Kastaniehaven i 3-4 måneder. Da vi først mødte 

Vibeke, fik vi hurtigt et indblik i, hvor svag og skrøbelig hun var, men det var vi 

forberedte på, da personalet fortalte os, at det oftest var de ældre, som slet ikke kunne 

klare sig selv, der fik en plads på plejehjemmet. Vibeke startede ud med at fortælle, at 

hun var 92 år og døjede med mange problemer i hverdagen. Hun havde bl.a. svært ved 

at se, høre, tale (pga. tandprotese*) og gå selv, og derfor blev det til sidst besluttet af 

familien, at hun skulle på plejehjem. Hun fortalte os, at hun var meget ulykkelig over, 

at hun skulle på plejehjem, men hun kunne godt se, at det at få hjælp hele døgnet var 

en nødvendighed. 

 
Inden Vibeke kom på plejehjem, havde hun et par gange faldet i sin lejlighed, hvor 

hun boede alene. Et af hendes børn kom tilfældigvis forbi og så hende ligge på 

badeværelsesgulvet. Hendes børn konfronterede hende med, at de syntes, hun skulle 

tage på plejehjemmet, hvor personalet kunne holde øje med hende, fordi hun var for 

svag til at bo alene. Det er i Danmark meget almindeligt, at de ældre, der ikke er i 

stand til at klare sig selv, kommer på plejehjem. Børnene har ikke tid til at tage sig af 

deres forældre, da de skal passe deres arbejde. De har betalt skat det meste af deres 

liv, så de har nærmest betalt for forældrenes pleje på plejehjemmet. Vibeke er rigtig 

glad for personalet og hendes bekendtskaber på plejehjemmet. Hun viste os et 

aktivitetsskema over plejehjemmets kommende arrangementer. Hun måtte erkende, at 

hun ikke kunne være så stor en del af fællesskabet, da hun var for svag til at deltage i 

mange af aktiviteterne, som plejehjemmet havde at tilbyde. Hun gav os derfor 

skemaet, da hun ikke selv mente, at hun havde noget at bruge det til. Vibeke fortalte 
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of her children happened to pass by her apartment and discover her lying on the 

bathroom floor. Her children at last confronted her and believed that she should find 

an apartment in the care home, where the staff could keep an eye on her because 

she was too weak to live alone. In Denmark, it is very common for the elderly, who 

are no longer able to take care of themselves to move into a care home. The 

children do not have time to take care of their parents, since they have their own 

jobs to do. Besides that many people in Denmark believe that when they have paid 

taxes most of their life they have already paid for the nursing of their parents at the 

care home. 

 

Now Vibeke is very happy about the staff and also her acquaintances among the 

other occupants at the care home. She shows us a schedule of the future 

activities at the care home, but she says that she is not able to be a part of the 

community around the activities because she is too weak to participate. Vibeke 

tells us that she lovs to read and lace, but she is not able to do these things anymore, 

and so she uses her time to visit and talk with the other occupants at the care home. 

All in all she is doing fine at the care home, and she is out for a short walk every day 

together with a nursing assistant, which she finds much joy in. She does not have 

visitors often, because her children live far away, but she loves having visitors. 

 

Inst it ut ional t ools in t he care home 
The care home consists of several small, separate buildings, which are placed close 

to each other. Along the corridors the flats lay side by side. The community rooms 

are cosy and decorated in a homely style. Every flat has the same size but there are a 

few bigger flats, which are reserved for the ones living there as husband and wife. 

A privat e appar t ment  at  the care home Kastaniehaven 

Act ivit y 
sche-
dule!

DK. 485!
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os, at hun elskede at læse og kniple*, men at hun ikke længere kunne gøre de ting, og 

derfor i stedet brugte tiden på at besøge og snakke med andre på plejehjemmet. Alt i 

alt trives hun godt på plejehjemmet, og hun er dagligt ude på korte gåture med 

plejerne, hvilket glæder hende meget. Det er ikke tit hun får besøg, for hendes børn 

bor langt væk, der er endda én, der bor i udlandet. Men hun 

elsker at få besøg.  

 

* Tandprotese: et gebis – kunstige tænder. 

* Kniple: Håndarbejde. Bruger mange små tråde til at lave 

blonder, duge eller andet fint. Se genstand DK489 

 

 

Ordforråd: 

Hvad betyder ordene herunder?  

Skriv synonymer og/eller forklaring til dem og snak om deres betydning. 

Skrøbelig  Nærmest   

Oftest  Bekendtskaber   

Døjede  Erkende   

Ulykkelig  Havde at tilbyde  

Nødvendighed  Alt i alt  

Konfronterede  Endda   

 

 

Spørgsmål til perspektiv og diskussion:  

Besvares gerne i små grupper 

1. Hvem kommer på plejehjem? 

2. Hvorfor kom Vibeke på plejehjem? 

3. Hvad laver hun på plejehjemmet? 

4. Synes du, at hun har et godt liv på plejehjemmet?  

5. Hvad ville du gøre, hvis Vibeke var din mor? 

6. Hvad er normalt at gøre i din familie, når en bliver for gammel til at bo alene? 

7. Hvad er fordele og ulemper ved at komme på plejehjem? 
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6. Skriftlig opgave - skriv en e-mail: 
 
(minimum 100 ord) 

Skriv en mail til din søster eller bror.  

Jeres mor Vibeke er blevet meget gammel og kan ikke klare sig hjemme alene.  

Hvad vil I gøre for at hjælpe hende? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktivitet - genstande fra UNESCO kassen:  
 
Find genstand DK.485 i UNESCO kassen og snak om, hvad de laver på plejehjemmet. 

 

Genstandsbeskrivelse: 

Aktivitetsoversigt, der viser, hvad plejehjemsbeboerne skal lave i de kommende 4 uger. De 

skal fx hver mandag kl. 10.00 spille banko, hvilket er en tradition, at man spiller på et 

plejehjem. 
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7. Læsetekst: Hjem eller institution? 
Originaltekst af Maria, Melissa, Tenna, Rikke og Maja (Tørring Gymnasium) Omskrevet tekst af Sigrid C. J. Hansen 

 

Læs teksten og slå nye ord op.  

 

HJEMMET: 

Plejehjem er et hjem for beboerne. For personalet er det både et hjem og en arbejdsplads. Der 

er mange mennesker, både beboere, plejepersonale og gæster, men når man lukker døren til 

sit værelse, er det ens eget hjem. Beboerne synes, at det er et rart sted at være. Der er nogen 

at snakke med, det er der ikke, hvis man bor alene i et stort hus. Nogle beboere har deres 

egen urtehave. Man må også gerne have kæledyr, hvis man selv kan passe dem.  

 Beboerne lejer sig ind i en lejlighed på 

plejehjemmet. De skal selv betale for husleje, for 

maden der serveres, for at vaske og tørre tøj i 

tørrerummet og for rengøringsmidlerne, som 

skal bruges til rengøringen af deres værelser. 

Plejen er gratis for dem, da den er betalt gennem 

Skat (Skat er noget alle danskere betaler til 

staten, for at vores velfærdssamfund kan 

fungere). Med i plejen hører, at beboerne får 

gjort rent på deres værelser hver 14. Dag. Hvis 

de ønsker mere rengøring end det, skal de selv 

betale for det. 

 

 

 

 

INSTITUTIONEN: 

Inde på beboernes værelser er der lifte. Disse bliver brugt til at løfte, hvis en beboer er for 

svag til selv at lægge sig i og stå ud af sengen. Eller til at komme ud på badeværelset, hvis 

beboeren f.eks. sidder i kørestol. Det gør det nemmere og mindre fysisk hårdt for personalet 

at flytte på beboeren. Det er ikke alle, der kan lide at blive hejst op i en lift, men de fleste 

vænnede sig til det, forklarede en fra personalet. Hun fortalte dog også om en af beboerne, 

der slet ikke kunne lide det. Hun skreg hver eneste gang, at hun blev hejst op i den, og hun 

vænnede sig aldrig til det. Men personalet kan ikke gøre så meget ved det, da plejehjemmet 
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på samme tid skal være en sikker arbejdsplads for personalet. De får ondt i ryggen, hvis de 

skal løfte uden lift.  

 Personalets tøj ligner det, som bliver brugt på sygehuse, og flere rum er fyldt med, 

bleer, handsker, medicin og sprøjter. For det er ikke bare et hjem for de ældre, det er også et 

sted, hvor syge kan blive plejet. Hygiejne er en meget vigtig ting på et plejehjem. Det ses 

f.eks. ved, at personalet bruger engangsmasker, overtrækssko, gummihandsker, og der er 

håndsæbe og desinfektion på alle toiletter og ved de fleste håndvaske. Alt dette er meget 

vigtig for ikke at smitte med bakterier.  

 

Præsentation om plejehjem og ældreliv: 

Nogle beboere synes, at plejehjemmet er et godt hjem, andre er ikke så glade for at bo der. 

Men hvis de er svage, har brug for hjælp, pleje og medicin, er det nødvendigt at bo på et 

plejehjem. Eller er det? 

 

Forbered en præsentation af plejehjem i Danmark.  

Ting I kan have med i præsentationen: 

1. Hvem bor der, og hvad laver man på plejehjemmet? 

2. Hvad er fordelene og ulemperne ved at have plejehjem? 

3. Skriv plus og minus stikord ned på tavlen (ting I synes er gode og dårlige ved 

plejehjem) 

4. Hvordan bliver ældre passet i jeres familie?  

5. Hvad er ligheder og forskelle med, hvordan vi gør i Danmark i følge teksten? 
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8. Aktivitet-  genstande fra hjem og institution 

 

Brug UNESCO kasserne om Danmark og find de relevante ting, der handler om plejehjem. 

Vær forsigtig med tingene, og tag KUN dem du skal bruge.  

• Se genstandslisten med beskrivelser, billeder og genstandsnummer.  

Snak sammen på klassen om, hvad det er, som I har set på i kassen. Hvordan siger det noget 

om plejehjem? Fortæl for hinanden, om den ting du/din gruppe har fundet.  

 

Opdel hvilke ting der siger noget om plejehjemmet som institution og som hjem 

 

 

INSTITUTION 

 

 

HJEM 
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9. Billedkort – Plejehjem 
 

    

 
Et kniblings-

mønster 
 
 

DK.489 

 
Engangs-

overtrækssko 
 
 

DK.465 a,b 

 
En engangs-

opkastnings-
pose 

 
 

DK.467 

 
Engangs-

polygonswabs 
 
 

DK.509 

    

 
Et medicinglas 

 
 

DK.464 

 
En Combur 

urintest 
 
 

DK.495 a-e 

 
 

En kaffepose 
 
 

DK.468 

 
Et bækken/ 
En brækskål 

 
DK.482 
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En pincet 
 
 

DK.486 

 
  

 
 

En urin-
opsamler 

 

 

DK.472 a-c 

 

 

    

 
 

En pude 
 
 

DK.510 

 
Engangs-
sprøjter  

 
 

DK.452, 455, 459 

 
En øreskylle-

boldt 

 
 

DK.454 

 
Et kateter 

 
 

DK.458 
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En natble 

 
 
 

DK.490 

 
Engangs-
handsker 

 
 

DK.453 a-d 

 
En blebuks 

 
 
 

DK.494 

 
Engangs-

vaskeklude 
 
 

DK.460 

 
 

En gammel bog 
 
 

DK.466 

 
  

 
Et tisseunderlag 

 

DK.508 
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En skyllepumpe 

til høreapparat 
 
 

DK.507 

 
En håndsæbe 

 
 
 
 

DK.470 

 
En kæbeholder 

 
 
 

DK.497 

 
Et bingospil 

 
 

DK.498 a-ø 

    

 
En engangs-

maske 
 
 

DK.463 

 
 

En ble 
 
 

DK.493 

 
En 

doseringsæske 
 
 

DK.503 a-h 

 
Et engangs-
medicinglas 

 
 

DK.462 a,b 
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En brochure 
til plejehjem 

 
DK.449 

 
  

 
 

Et sanghæfte 
fra plejehjem 

 

 

DK.469 
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10. Plejehjem - genstande 

Disse ting eller genstande er valgt for at give et indblik i og en forståelse af, hvad der forstås 

ved et dansk plejehjem, og hvordan det fungerer.  

De valgte genstande viser især plejehjemmet som institution, altså hvilke midler og 

redskaber, der er nødvendige for, at beboerne har det godt.  

Men der er der også genstande, som fortæller noget om sammenholdet og fællesskabet blandt 

personalet og beboerne, og hvad tiden går med, når man er på plejehjem.  

 

OPGAVE 

4. Se billederne og find evt. genstandene i kassen. Kan du huske, hvad tingen 

hedder, og hvad den bruges til? Arbejd alene eller i små grupper og snak om 

tingene. 

5. Skriv dit svar i hver boks ud for billedet.  

Hvad er det? DK.449 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.453-a,b,c,d 

Hvad bruger man dem til? 

 

 

Hvad er det? DK.452, 455, 459 

Hvad bruger man dem til? 
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Hvad er det? DK.458 

Hvad bruger man det til? 

 

 

Hvad er det? DK.460 

Hvad bruger man dem til? 

 

 

Hvad er det? DK.462-a,b 

Hvad bruger man det til? 

 

 

Hvad er det? DK.463 

Hvad bruger man den til? 
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Hvad er det? DK.464 

Hvad bruger man det til? 

 

 

Hvad er det? DK.465-a,b 

Hvad bruger man dem til? 

 

 

Hvad er det? DK.466 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.467 

 Hvad bruger man den til? 
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Hvad er det? DK.468 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.469 

Hvad bruger man det til? 

 

 

Hvad er det? DK.470 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.472-a,b,c 

Hvad bruger man den til? 
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Hvad er det? DK.482 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.486 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.489 

Hvad bruger man det til? 

 

 

Hvad er det? DK.490 

Hvad bruger man den til? 
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Hvad er det? DK.493 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.494 

Hvad bruger man dem til? 

 

 

Hvad er det? DK.495-a,b,c,d,e 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.497 

Hvad bruger man den til? 

 

  



  

Side 74 af 75 – Opgaver og aktiviteter 

 

Hvad er det? DK.498-a-ø 

Hvad bruger man det til? 

  

 

Hvad er det? DK.503-a,b,c,d,e,f,g,h 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.507 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.508 

Hvad bruger man det til? 
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Hvad er det? DK.509 

Hvad bruger man dem til? 

 

 

Hvad er det? DK.510 

Hvad bruger man den til? 

 

 

Hvad er det? DK.454 

Hvad bruger man den til? 

 

 

 


