
 
 

AKTIVITETSKATALOG TIL VI LÆRER 
SPROG+ 

 
Dette aktivitetskatalog er en del af forskningsprojektet Vi lærer sprog+ og er udformet med det formål at give 
inspiration til aktiviteter i forbindelse med sprog- og ihærdighedsindsatsen Vi lærer sprog+ (herefter VLS+).  
 
Aktivitetsidéerne er rettet mod de fordybelsesaktiviteter, I skal gennemføre med børnene i løbet af hver uge 
og fokuserer primært på arbejdet med læringsmål og målord for sprogindsatsen, idet der er udviklet et særskilt 
aktivitetskatalog for ihærdighedsaktiviteter. Understøttelsen af børnenes opmærksomhed, selvregulering og 
hukommelse skal naturligvis ske sideløbende med det sproglige arbejde og vil ofte indgå som et naturligt 
element i gennemførelsen af aktiviteterne, men aktiviteterne i dette katalog er foreslået med henblik på 
børnenes tilegnelse af indsatsens sproglige læringsmål og målord.  
 
Vi lærer sprog+ er tilpasset hhv. vuggestuer og børnehaver, men understøtter en samlet indsats på tværs af 
aldersgrupper, hvorfor vi også i dette katalog samler aktiviteter, der både kan bruges i vuggestuen og i 
børnehaven. Aktivitetsbeskrivelserne er fordelt på indsatsens læringsområder, hvor vuggestuer alene arbejder 
med de to første, mens børnehaver arbejder med alle fire:  
 

Vuggestuen og børnehaven  
Ordforråd 8 aktivitetsbeskrivelser 
Abstrakt ordforråd 8 aktivitetsbeskrivelser 
Børnehaven  
Opmærksomhed på lyd  4 aktivitetsbeskrivelser 
Opmærksomhed på skrift 4 aktivitetsbeskrivelser 

 
Det er vigtigt at understrege, at aktivitetsbeskrivelserne ikke er nogle, I skal anvende. I kan i stedet lade jer 
inspirere heraf og selv komme på nye aktiviteter, eller I kan tage elementer fra kataloget og anvende dem i en 
anden kontekst i den daglige praksis. Aktivitetsbeskrivelserne er således bare eksempler og forslag, og de kan 
dermed sagtens bruges på tværs af temaer og inden for andre læringsområder. Det er kun fantasien og 
kreativiteten, der sætter grænser. 
 
For hver aktivitet er det angivet, om aktiviteten foregår ude eller inde, og om den er særligt god til en stor eller 
lille børnegruppe. Bemærk, at der ved nogle aktiviteter f.eks. står både ude og inde. Det betyder ikke, at I både 
skal lave aktiviteten uden- og indendørs, men blot, at I selv kan vælge.  
 
Ved flere af aktiviteterne angives modifikationer, som giver forslag til, hvordan aktiviteten kan tilpasses til 
enten de yngre eller de ældre børn, eller hvordan aktiviteten kan ændres, så den også henvender sig til andre 
læringsområder eller målord. Foruden de foreslåede modifikationer opfordrer vi jer til i alle aktiviteter at 
tilpasse aktiviteten til det enkelte barn vha. ”Gør det nemmere”- og ”Gør det sværere”-strategierne, som 
beskrevet i Læringsstigen.  
 
God fornøjelse med indsatsen!  



 
 

 
 
Billedlotteri                  [Inde, lille børnegruppe, alle aldre]  
 

 

 
 
 
Billedlotteri er et letforståeligt og lettilgængeligt spil, som kan bruges i mange forskellige sammenhænge samt 
med forskellige fokusområder. Udover at styrke børnenes forståelse af målordene, understøtter et spil som 
billedlotteri også ihærdighed, da børnene, for at kunne færdiggøre spillet, må kontrollere impulser og udsætte 
egne behov til senere.  
 
Aktiviteten 
Find et sted, hvor du kan sidde med børnene – enten på gulvet eller ved et bord 
og introducer aktiviteten og de forskellige målord ved brug af målordskortene.  
 
Den voksne er ”opråber”, og børnene får hver sin plade. Som opråber trækker 
du et kort, fortæller hvad billedet forestiller og viser det til børnene. Det barn, 
som har det valgte billede, siger ”her” og modtager kortet fra dig. Snak om, 
hvad billedet forestiller undervejs. Når man har fået sin plade fuld, råber man 
”Banko”. Fortsæt til alle har fået pladen fuld. Hvis børnene har lyst, kan spillet 
gentages, hvor der byttes plader børnene imellem.  
 
 
Modifikationer 

- Du kan til de yngre børn udvælge specifikke billeder (evt. billeder som har en lyd), og lave en variation 
af billedlotteriet ved at tale sammen om billederne og så bagefter i fællesskab finde billedet på pladen.  

ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Plader og brikker (små 
målordskort) til billedlotteri fra 
den udleverede materialesamling. 
 
 
 
 

MÅLORD 
Aktiviteten henvender 
sig ikke til bestemte 
”typer” af målord, 
men kan bruges på 
tværs af målord og 
temaer 
 
 
  



 

 
Spejlleg – følelser                  [Inde, lille børnegruppe, alle aldre] 
 

 

 
 
 
Små børn kan ikke trøste eller berolige sig selv – det lærer de af deres omsorgspersoner. Selv når børnene 
bliver lidt ældre, kan det være en udfordring at forstå og regulere sine egne følelser. Ved at bruge spejlet 
udfordrer denne leg børnenes fantasi, kreativitet og evne til at imitere andres ansigtsudtryk og bevægelser, 
herunder at blive bevidst om forskellige følelser og måder, de kommer til udtryk.  
 
Aktiviteten 
Find et sted, hvor du kan sidde med børnene – enten på gulvet eller ved et bord, 
men tæt på et spejl. Introducer aktiviteten for børnene og forklar, hvad spejlet 
skal bruges til. Lad børnene på skift vælge et kort, der viser en følelse. Du kan 
bruge dit eget ansigt til at vise denne følelse, og du kan bede børnene om at gøre 
det samme.  
 
Snak herefter med børnene om følelsen på billedet, og hvornår denne følelse 
kan opstå, f.eks. at man kan blive ked af det, hvis nogen tager ens legetøj fra 
en. I kan også tale om, hvad man kan gøre, hvis man oplever en bestemt følelse og derved styrke børnenes 
senere følelsesregulering. Bagefter kan du sige til børnene, at de nu skal stille sig foran spejlet og lave 
ansigtsudtrykket igen, mens de kigger på sig selv.  
 
Modifikationer 

- For de lidt ældre børn kan børnene sættes sammen to og to, hvor børnene skal prøve at spejle hinandens 
grimasser, eller den ene kan fremvise en følelse/grimasse, mens den anden skal gætte, hvilken følelse 
der vises.  

- Denne aktivitet behøver ikke være vokseninitieret. I kan indrette udforskningszoner for børnene, hvor 
læringsmaterialer, der er relevante for det aktuelle tema, f.eks. store målordskort med ansigtsudtryk, 
er tilgængelige i børnehøjde. F.eks. kan I opsætte billeder af forskellige ansigtsudtryk ved spejlet for 
at understøtte det enkelte barns nysgerrighed og læring.  

 

ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Et spejl  
 
Målordskort med forskellige 
ansigtsudtryk 
 
 
 
 

MÅLORD 
Ord for følelser 
 
F.eks. glad, sur, 
begejstret, skuffet 
 
 
  



 

 
 
Fortællebold           [Inde, stor/lille børnegruppe, alle aldre]   
 

 
 
De fleste elsker en god fortælling, og børn især. Når den voksne fortæller, lytter børn ikke bare passivt på en 
god historie – hvis historien på en eller anden måde er interessant eller meningsfuld for barnet, kan historien 
fortsætte, efter fortællingen er slut og blive til lege, imitationer, genfortællinger osv.  
 
Aktiviteten 
Sæt jer i en rundkreds eller rundt om et bord og præsenter dagens aktivitet. Den 
voksne fortæller en historie med mennesker og beskrivelser af omgivelser, 
hvor målordene kan passe ind – det kan være en opdigtet historie, eller du kan 
læse en kort historie fra en børnebog.  
  
Efter fortællingen kan I tale om historien ved at gøre brug af bolden. Forklar, 
at børnene skal gribe bolden, og så må de svare på et spørgsmål. Du stiller 
således spørgsmål til den historie, du netop har fortalt, og kaster/triller bolden 
til et barn, som besvarer spørgsmålet. Barnet kaster eller triller derefter bolden 
tilbage til dig og så fremdeles. Du kan bruge målordskortene til at understøtte dine spørgsmål og til aktivt at 
inddrage målordene i samtalen. Hvis børnene har brug for at bevæge sig lidt, kan du indføre, at man skal hoppe 
eller lignende mellem hver gang bolden kastes/trilles.    
 
Modifikationer 

- Til de yngre børn kan du med fordel trille bolden i stedet for at kaste den, så de yngste bedre kan 
deltage i aktiviteten.  

- Til de ældre børn kan du stille mere åbne spørgsmål og lade genfortællingen af historien hvile på 
børnene. Du kan også tage udgangspunkt i målordskortene og løsrive samtalen en smule fra 
fortællingen ved f.eks. at opfordre børnene til at fortælle noget, de har oplevet ud fra billedet.  

 
 
 

ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
En bog til højtlæsning 
 
Lille bold  
 
Målordskort 
 
 
 
 

MÅLORD 
Aktiviteten henvender 
sig ikke til bestemte 
”typer” af målord, 
men kan bruges på 
tværs af målord og 
temaer 
 
 
  



 

 
Tegning                   [Inde, lille børnegruppe, alle aldre] 
 

 

 
 
 
At tegne er en kreativ aktivitet, hvor børnene bruger deres fantasi og forestillingsevne til at overføre noget fra 
virkeligheden til papir, og på den måde får de afprøvet deres evne til at gengive virkeligheden. Samtidig bliver 
børnene mere bevidste om det emne eller de ord, tegningen forestiller.  
 
Aktiviteten 
Sæt dig sammen med en lille gruppe af børn ved et bord og fortæl dem, at I skal 
lave tegninger. I kan bruge den type tegneredskaber, I helst vil. Introducer 
målordskortene og dermed de ting, fænomener osv., som børnene skal tegne. 
De kan enten alle tegne det samme, eller ordene kan fordeles blandt børnene, 
så man efterfølgende kan tale om, hvad de hver især har tegnet.  
 
Spørg undervejs ind til, hvad børnene tegner og giv selv eksempler på, hvordan 
de forskellige ting kan se ud. Du kan også tale med børnene om, hvornår de selv 
møder de ting, de tegner, i deres egen hverdag eller udvide dialogen ved at have 
nogle udklip klar på forhånd af ting, der ”passer ind” i samme emne/tema, som tegningerne vedrører. På den 
måde kan I udvide samtalen til at handle om mere end bare målordene, men også om ting, der knytter sig hertil. 
 
Modifikationer 

- Hvis børnene ikke er så gamle, kan du vælge at fokusere på én ting ad gangen. Hvis I f.eks. tegner 
vejret, kan du vælge kun at fokusere på skyer og på den måde gøre aktiviteten mere overskuelig. Du 
kan også selv tegne et omrids af f.eks. en sky eller en sol for de yngste børn og lade dem farvelægge 
tegningen, så de stadig deltager i aktiviteten, men på deres præmisser.  

 
  

DU SKAL BRUGE 
 
Papir  
 
Tuscher, blyanter osv.  
 
Evt. udklip fra blade og aviser + 
lim 
 
 

MÅLORD 
Aktivitetens fokus 
afhænger af tema og 
målord – I kan f.eks. 
tegne vejret, ting i 
hjemmet, dyr, natur 
osv.  
 
 
  

ORDFORRÅD      



 

 
 
Vendespil                                   [Inde, lille børnegruppe, alle aldre] 
 

 

 
 
 
Vendespil er et letforståeligt og lettilgængelig spil, som kan bruges i mange forskellige sammenhænge samt 
med mange forskellige fokusområder. Gennem spillet styrkes ikke alene børnenes forståelse af målordene, 
ihærdighed understøttes også, idet spillet kræver, at børnene kan holde opmærksomheden, udholde ventetid 
og kontrollere impulser.  
 
Aktiviteten 
Sid i rundkreds på gulvet og introducer aktiviteten. Start først med at tale om, 
hvad der er på billederne, da børnene herved også lærer de nye ord.  
 
Fordel brikkerne på gulvet. Børnene skiftes til at vende to vendespilsbrikker ad 
gangen (kun ét forsøg pr. barn ad gangen). Det gælder om at finde par. Tal med 
børnene om billederne, I finder undervejs. Når der findes et par, må barnet 
beholde ”stikket”. Fortsæt til alle par er fundet.  
 
Modifikationer  

- Til de yngste børn kan du eventuelt udvælge specifikke billeder og så lave en variation af vendespillet 
ved i højere grad at tale om brikkerne, og hvad billederne viser. I kan også spille vendespil med åbne 
kort, hvilket giver barnet mulighed for at øve sig i spillets regler med lidt mindre pres på hukommelsen.  

- Til de ældre børn kan sværhedsgraden reguleres ved at øge antallet af brikker.  
 
 
  

ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Målordskort i to sæt (udleveret i 
materialesamling) 
 
 
 
 
 
 

MÅLORD 
Aktiviteten henvender 
sig ikke til bestemte 
”typer” af målord, 
men kan bruges på 
tværs af målord og 
temaer 
 
 
  



 

 
Sangleg             [Inde, lille/stor børnegruppe, små børn] 
 

 

 
 
 
Musik, herunder sanglege, kan være rigtig gode at bruge både til de helt små børn, men også til de lidt større, 
da man gennem sanglege kan lære børnene forskellige ting. Sange giver et vigtigt incitament i form af sproglig 
udvikling, og selvom børnene ikke nødvendigvis forstår ordene, så vil de være opmærksomme på lyde, 
handlinger og ansigtsudtryk og dermed alligevel få noget ud af aktiviteten.  
 
Aktiviteten 
Tag udgangspunkt i sangen ”Sur, sur, sur, lille bi omkring”. Sæt jer på gulvet i 
en rundkreds og introducer børnene til aktiviteten.  
 
Hav de små målordskort med forskellige ansigtsudtryk liggende foran dig. Lad 
et barn vælge et målordskort, f.eks. glad. Snak om følelsen, og hvornår man kan 
være glad. Herefter kan I synge sangen med det valgte målord, f.eks.: ”Glad, 
glad, glad. Anna hun er glad. Glad i dag og glad i morgen, glad igen i 
overmorgen. Glad, glad, glad. Anna hun er glad. ” 
 
Når sangen er sunget, er det et nyt barns tur til at vælge et målordskort, f.eks. følelsen sur, og sangen synges 
igen med fokus på det nye målord. Når I synger, kan I f.eks. lave glade og sure ansigter eller ændre jeres 
stemmer, så de lyder glade eller vrede.  
 
  

ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Målordskort 
 
 
 
 
 
 

MÅLORD 
Ord for følelser 
 
F.eks. glad, sur, frisk.   
 
 
  



 

 
 
Planche                                     [Inde, lille børnegruppe, alle aldre] 
 

 

 
 
 
At lave plancher er en kreativ aktivitet. Børnene får lov til at udfolde sig kreativt ved at tegne, male og klippe-
klistre. Dette er med til at udvikle deres fantasi. Planchen kan eksempelvis omhandle børnenes egne familier 
og dermed danne grundlag for videre samtale mellem voksen og barn, men også børnene imellem. 
 
 
Aktiviteten 
Sammen med en lille gruppe børn sætter du dig rundt om et bord med 
materialerne klar. Aktiviteten kan f.eks. omhandle barnets familie. Fortæl 
børnene, at de skal lave et billede med deres familie. Hvert barn får udleveret 
et stort stykke papir eller karton, som f.eks. er formet som et hus. Øverst skrives 
barnets efternavn, så der f.eks. står ”Familien Jensen”. Herefter limes billeder 
af barnets familie på planchen. Familiemedlemmernes navne kan også skrives 
på planchen. I forbindelse hermed kan I tale om de forskellige 
familiemedlemmer og få børnene til at fortælle, hvem de er. I samtalen kan du 
forsøge at integrere målordene ved at tale om daglige rutiner i hjemmet f.eks. 
at lave mad, at tale om de forskellige familiemedlemmers aldre osv. 
 
 
Modifikationer  

- Til de yngste børn kan du have lavet plancherne på forhånd, dvs. hvor billederne allerede er limet på 
planchen. Herefter kan du tale om billederne med de yngre børn og hjælpe dem med at sætte ord på.  

- Der kan også laves plancher om andre emner såsom f.eks. dyr fra temaet ”Dyr og naturen” eller 
vejrfænomener fra temaet ”Vejret”. 

  

ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Papir/karton 
 
Billeder, f.eks. af barnets mor, far 
og søskende eller billeder af tøj, 
naturen, dyr mv. 
 
Tuscher, farveblyanter 
 
Lim 
 
 
 
 
 
 
 

MÅLORD 
Aktiviteten henvender 
sig ikke til bestemte 
”typer” af målord, 
men kan bruges på 
tværs af målord og 
temaer 
 
   
 
 
  



 

 
 
Sansekasse                  [Inde, lille børnegruppe, alle aldre] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En sansekasse giver mulighed for at optræne og udvikle børns sanser som kilder til oplevelse, forundring og 
nysgerrighed. Samtidig kan sansekassen bruges til at tale om indsatsens målord. 
 
Aktiviteten 
Sæt jer sammen omkring et bord og introducer aktiviteten. Først skal 
sansekassen laves – det kan du enten selv gøre på forhånd, eller I kan lave den 
sammen. Sansekassen laves ved at skære hul øverst i en papkasse, hvorefter I 
kan dekorere denne med tegninger, udklip eller lignende. I kan evt. fylde 
kassen med tørrede linser, perler, sammenkrøllede stykker papir eller andet, 
som tingene i kassen kan ”gemme sig bag”.  
 
Herefter skal der fyldes ting i sansekassen, og det er kun fantasien, der sætter 
grænser. I kan vælge ting med forskellige former (rund, firkantet, spids osv.) 
for på den måde også at træne disse målord, ting fra naturen (sten, blade, 
kastanjer osv.), dagligdagsting (tandbørste, kop osv.) eller ting fra institutionen 
(legetøj, legoklodser osv.). Børnene skiftes til at putte hænderne i sansekassen og mærke en ting. Hjælp dem 
til at beskrive tingen og se, om de kan gætte den.  
 
  

ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Papkasse 
 
Saks eller hobbykniv 
 
Farveblyanter, tuscher, udklip 
osv. til at dekorere kassen  
 
Ting til at lægge i kassen 
 
Små målordskort 
 
 
 
 
 
 
 

MÅLORD 
Aktiviteten henvender 
sig ikke til bestemte 
”typer” af målord, 
men kan bruges på 
tværs af målord og 
temaer 
 
   
 
 
  



 

 

 
Frugtsamling            [Inde, lille/stor børnegruppe, alle aldre] 
 

 
 
Denne aktivitet er særligt egnet til en samling eller pause, hvor børnene alligevel spiser frugt og grønt, hvilket 
skaber et forum for kommunikation på tværs af børnegruppen. Børnene kan bruge fællessamlingen til at øve 
sig i at have ordet i en større, men tryg forsamling. 
 
Under denne aktivitet bliver en hverdagssituation i vuggestuen/børnehaven til et læringstidspunkt, hvor 
børnene får understøttet målordene, samtidig med, at de hygger sig med et mellemmåltid 
 
Aktiviteten 
Sæt jer sammen omkring et bord og fortæl, at I nu skal have frugt og grønt. 
Du begynder at skære frugten og grøntsagerne ud, mens børnene følger med. 
Undervejs kan I tale om, at frugten skæres i lange/korte, hele/halve stykker. 
Inddrag gerne børnene i samtalen og spørg f.eks. om et bestemt skåret stykke 
er langt eller kort. Du kan også putte frugten og grøntsagerne op i små skåle 
og spørge børnene, om der er mange eller få stykker, hvor der er flest stykker 
osv.  
 
Undervejs kan skåle med frugt og grønt blive sendt rundt mellem børnene, så 
de får noget at spise.  
 
 
  

ABSTRAKT ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Frugt og grønt  
 
Skærebræt + kniv  
 
Små skåle  
 
Små eller store målordskort 

MÅLORD 
Ord for størrelser, 
mængder og talord 
 
F.eks. kort, lang, hel, 
halv mv. 
 
 
  



 

 
Tørresnorsleg             [Inde/ude, lille børnegruppe, alle aldre] 
 

 

 
 
Denne aktivitet er en form for rolleleg, hvor børnene påtager sig en rolle og leger en situation, de kender fra 
virkeligheden. Dette giver børnene mulighed for at øve samtale med andre børn og voksne, samtidig med, at 
de opnår kendskab til målordene for f.eks. mønstre og træner navnene på de forskellige stykker tøj.  
 
Aktiviteten 
Find nogle klemmer og hæng en tørresnor op, så børnene kan nå den. Snoren 
kan både hænge ude og inde, afhængigt af vejret. Brug målordskortene med 
mønstre og eventuelt de ekstra hjemmelavede kort med billede af f.eks. 
strømper, bukser, trøjer, badetøj osv. Hav en vasketøjskurv klar med tøj, som 
svarer til det, der er på billederne.  
 
Fortæl børnene, at I nu skal hænge vasketøj op – ligesom de måske har set 
deres forældre gøre det derhjemme. Lad børnene trække et kort efter tur og 
snak om billedet, og hvilket mønster/tøj det viser. Børnene skal nu hjælpe med at finde det stykke tøj, der 
passer med kortet, og hænge det på tørresnoren. I kan i den forbindelse også snakke om, hvorvidt nogle af 
børnene selv har det mønster eller stykke tøj på, som er blevet trukket.  
 
 
 
  

ABSTRAKT ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Tørresnor  
 
Klemmer  
 
Kurv med tøj, klude, viskestykker 
osv.   
 
Målordskort med målordene + 
evt. hjemmelavede kort med 
billeder af tøj  

MÅLORD 
Ord for mønstre 
 
F.eks. Striber, prikker, 
bølger, tern. 
 
 
  



 

 
Tag på tur             [Ude, lille/stor børnegruppe, alle aldre]  
 

 

 
 
 
 
På ture til skov, strand, parker eller andre steder kan børn og voksne snakke om, hvad de ser og oplever. 
Eksempelvis kan man tage i skoven og se på forskellige træer med fokus på at understøtte børnenes tilegnelse 
af målordene.  
 
Aktiviteten 
Gå en tur i nærheden af daginstitutionen – enten med en lille eller en stor 
gruppe. Når I kommer til det planlagte sted, så kan du/I gå en tur med børnene 
og vise dem træer eller buske med forskellige størrelse, højde og tykkelse mv. 
I kan også inddrage rumlige begreber ved f.eks. at tale om, hvor de forskellige 
ting befinder sig i forhold til hinanden.  
 
I kan med fordel tage målordskortene med på turen, så I kan bruge dem til at 
tale ud fra. Undervejs kan børnene f.eks. mærke og føle på træerne ved 
eksempelvis at prøve at nå rundt om dem, nå de nederste grene osv. For at 
aktivere børnene, kan du finde på små lege, f.eks. bede børnene om at finde 
et højt træ, som de skal løbe hen til, finde noget der er rundt osv.   
 
 
Modifikationer 

- Som udgangspunkt er aktiviteten vokseninitieret, men turen kan også danne grundlag for en 
udforskningsaktivitet, når først I er fremme. Du kan her lade børnene udforske området på egen hånd 
og gribe situationen til at snakke om målordene, når børnene selv bringer det på banen (dette er 
nemmest med en mindre børnegruppe).  

 
  

ABSTRAKT ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Målordskort  
 
Ting, I finder i naturen 
 
 
 
 
 
 
 

MÅLORD 
I kan finde mange 
målord i naturen – 
både vedrørende 
størrelser (høj/lav, 
tyk/tynd osv.), former 
(rund, spids osv.), 
mønstre og rumlige 
begreber 
(foran/bagved, 
nær/fjern osv.) 
 
 
  



 

 
Modellervoks                   [Inde, lille børnegruppe, alle aldre]  
 

 

 
 
 
At lave ting i modellervoks er en kreativ aktivitet, der udfordrer og træner børnenes motoriske evner. Ved at 
børnene får lov til at røre ved formerne, får de en anden fornemmelse for målordene, da de lærer om dem med 
flere sanser på én gang.  
 
Aktiviteten 
Til denne aktivitet kan du enten bruge almindeligt, færdigkøbt modellervoks 
eller lave noget selv – evt. sammen med børnene. Saml en lille gruppe børn 
ved et bord og fortæl, at I nu skal lege med modellervoks og tale om formerne.  
 
Giv hvert barn en klump modellervoks og hjælp evt. barnet med at rulle det 
ud på bordet, så der nemt kan stikkes figurer ud. Start med at snakke om de 
forskellige udstiksforme, du har med, hvilke forme man kan lave, hvordan de 
ser ud osv., så målordene trænes. Lad børnene én ad gangen vælge en form. 
Undervejs i aktiviteten kan I løbende tale om de former, børnene har lavet og 
relatere dem til andre ting, som I allerede kender. Her kan I også bruge målordskortene til sammenligning, så 
børnene får mulighed for at genkende formerne i mange forskellige sammenhænge. 
 
 
Modifikationer 

- Aktiviteten kan udvides til også at indeholde mønstre. I kan således sammen skære bølger, takke mv. 
eller markere striber og prikker i modellervoksen. 

- For at udfordre de ældre børn kan I lade være med at rulle modellervoksen ud og i stedet lave 
forskellige former ud fra fri fantasi (og med hænderne). Fortæl børnene, hvilken konkret ting de skal 
prøve at lave, og hjælp dem så med at trille og forme figuren med hænderne.  

- Aktiviteten kan også laves med småkagedej i stedet for modellervoks. Lav gerne dejen i god tid inden 
aktiviteten, da den typisk skal stå lang tid på køl.  
 

 

ABSTRAKT ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Modellervoks 
 
Forme 
 
Målordskort 
 
 

MÅLORD 
Ord for former  
 
F.eks. firkant, stjerne, 
cirkel, ruder 
 
 
  



 

 
 
Legoklodser                   [Inde, lille børnegruppe, alle aldre]  
 

 

 
 
 
Legoklodserne øger børnenes opmærksomhed fordi de kender dem fra deres hverdag. Derfor 
er klodserne gode i forbindelse med at forklare nye ord for børnene. LEGO er et unikt stykke legetøj, som 
støtter børns finmotoriske udvikling og evner til at tænke kreativt samtidig med, at de indbyder til leg på tværs 
af alder.  
 
Aktiviteten 
Sæt jer i en rundkreds på gulvet og præsenter dagens aktivitet. Giv hvert barn 
en lille legoplade og find terningen og legoklodserne frem. Børnene skal 
skiftes til at slå med terningen. Det antal, barnet slår, skal findes i klodser, og 
herefter skal klodserne stables, så barnet bygger et tårn.  
 
Bagefter er det en ny, som slår med terningen og skal bygge et tårn. Sådan 
fortsætter aktiviteten, indtil alle børn har bygget et tårn. Til sidst sammenligner 
I børnenes tårne og snakker om f.eks. høje og lave tårne, hvor mange klodser 
det enkelte barn har brugt osv.  
 
Modifikationer 

- Aktiviteten kan laves lettere for de yngste børn ved at undlade terningen og blot bygge høje og lave 
tårne.   

- For de ældre børn kan aktiviteten gøres sværere ved at tilføje en ekstra terning eller ved at tale om 
klodsernes forme (firkant, rektangel) samt inddrage målordene for rumlige begreber, f.eks. at en klods 
er på, over, under, midt i mv.  

  

ABSTRAKT ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Terning 
 
Kasse med legoklodser 
 
Lille legoplade til hvert barn 

MÅLORD 
Ord for størrelser, 
mænger og talord, ord 
for former, ord for 
rumlige begreber 
 
F.eks. 1-5, høj, lav, 
lille, stor, flest, 
færrest osv.  
  



 

 
Kongens efterfølger    [Inde/ude, stor børnegruppe, alle aldre]  
 

 

 
 
 
Kongens efterfølger går ud på, at alle skal efterabe kongen. Det betyder, at de skal følge efter og bevæge sig 
som kongen. Hvis kongen f.eks. løfter armen, løfter alle armen. Kongen kan gøre rigtig mange ting, f.eks. klø 
sig som en abe, sige som en hest, hoppe som en kænguru osv. Kongens efterfølger kan leges alle steder, inde 
som ude. Legen kan leges af alle aldersgrupper, men bevægelserne skal selvfølgelig være sådan, at alle kan 
være med. 
 
Aktiviteten 
Sid i en rundkreds på gulvet og introducér, hvad der nu skal ske. Find rebet 
frem, som I skal bruge til aktiviteten. Få børnene til at stille sig på en række 
og vælg et barn til at være ”konge”.  Vælg et passende målord til kongen, og 
begynd legen med, at børnene f.eks. skal finde hjem fra junglen. Du kan 
f.eks. sige: ”Kongen bestemmer, hvor vi skal hen. Jeg har bestemt, at der er 
noget vi skal over, og noget vi skal under. Vi er ude i junglen og skal finde 
hjem.” Den voksne siger så forskellige målord, hvorefter kongen skal føre 
an og skal følge de instruktioner der gives. Her kan den voksne f.eks. sige: 
”Nu skal du føre dine folk over en bro”, hvor I kan lege, at et bord er broen, 
som børnene skal over.   
 
Efter en rum tid vælges en ny til at være konge og et eller flere nye målord er i fokus, ligesom I kan ændre 
"historien” til, at I f.eks. befinder jer et nyt sted. Når du præsenterer aktiviteten og fortæller, at de f.eks. skal 
over og under noget kan du bruge de store målordskort og forklare ordene herudfra.  
 
 
  

ABSTRAKT ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Snor/reb (eller sjippetov) 
 
Forhindringer som I kan komme 
over, under, gennem, omkring osv. 
 
Store målordskort 

MÅLORD 
Ord for rumlige 
begreber 
 
F.eks. på, i, over, 
under, mellem, 
gennem, omkring 
  



 

 

 
Fiskedam                  [Inde, lille børnegruppe, alle aldre] 
 

 
 
Fiskedam er en leg, hvor børnene selv skal være aktive og prøve at fange fisk. Legen stimulerer børnenes 
finmotorik og hånd-/øjekoordination, samtidig med, at de lærer nye ord på en sjov måde.  
 
Aktiviteten 
Lav små fisk af forskellige farver karton, enten sammen med børnene eller 
forbered det selv inden aktiviteten. Skriv tal på fiskene, så de hver får et 
nummer (1-5 eller 1-10, alt efter børnenes alder).  Sæt derefter en papirclips 
af metal i munden på fiskene. Læg fiskene på et stort blåt stykke stof, så 
børnene kan se dem – enten på gulvet, i en balje eller på et bord. Lav 
fiskestangen ved at binde en snor fast i enden af en pind og sæt en magnet 
fast nederst i snoren.  
 
Nu kan I fiske løs! Lad børnene på skift fange en fisk og fortælle dig, hvilken 
farve den har, og hvilket tal der står på den. I kan også tale om mængder, f.eks. ved at spørge børnene, hvem 
der har flest fisk, tælle fiskene, der endnu ikke er blevet fanget osv.     
 
Modifikationer 

- Aktiviteten kan omhandle andre målord end bare tal og mængder. Du kan påklistre små målordskort 
på fiskene og på den måde få forklaret børnene de nye ord og startet en samtale.  

- Du kan også skrive små ”opgaver” på fiskene, og lade børnene udføre de opgaver, som står på fisken. 
Læs det højt for hele gruppen. Eksempler på opgaver kan f.eks. være at stille sig bagved/foran/ved 
siden af en stol, finde et barn med mønstrede strømper på, pege på det højeste barn osv.  

 
  

ABSTRAKT ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Karton og tuscher 
 
Clips  
 
Magnet 
 
En pind med en snor i 

MÅLORD 
Målord for størrelser, 
mængder og talord. 
 
F.eks. 1-10, flest, 
færrest 
 
 
 
 



 

 

 
Leg med former            [Inde, lille/stor børnegruppe, alle aldre] 
 

 
 
Denne aktivitet har til formål at hjælpe barnet med at sætte fokus på sin egen formopfattelse og gøre barnet 
bekendt med ordene for former. Der er ikke tale om én samlet aktivitet, men derimod idéer til forskellige 
små-aktiviteter, som I kan lade jer inspirere af. Generelt er det en god idé, på tværs af aktiviteter, at skabe tid 
og rum til fælles samtaler om, hvor I f.eks. har set formerne før, eller I kan, efter aktivitetens afslutning, selv 
gå ud og se, hvilke former I kan finde rundt omkring på stuen.   
 
Aktiviteten 
Klip forskellige former ud i karton, og skriv evt., hvad formen hedder. Klip 
mange forskellige former ud, så der er nok til, at alle børn kan trække en 
form og sige, hvad den hedder.  
 
Herefter kan du igangsætte forskellige smålege med formerne. Du kan f.eks. 
lægge ting frem, som har en forskellig form (f.eks. en bold, tegnepapir, 
tallerken osv.) og lade børnene finde den form, der passer til deres egen 
karton-form. Du kan også trække et målordskort, der viser en form, og sige 
ting som ”Den gruppe, som har den her form, skal hoppe på et ben, lege 
frøer, gø som en hund, skal tage begge hænder over hovedet osv.”   
 
 
 
 
 
 
  

ABSTRAKT ORDFORRÅD      

DU SKAL BRUGE 
 
Karton  
 
En saks  
 
Små målordskort 
 
 
 
 

MÅLORD 
Målord for former 
 
F.eks. rund, oval, 
rektangel, trekant 
 
 
 
 



 

 
Navneleg med rim                  [Inde, lille børnegruppe, store børn]  
 

 

 
 
 
Rim kan medvirke til at gøre børn mere opmærksomme på sprogets lydside, da det giver en forståelse for 
sprogets rytme. I behøver ikke lade jer begrænse til at rime på ”rigtige” ord - vrøvleord kan også bidrage til 
en forståelse for rim, fordi børnene ikke har noget indhold at relatere ordene til, og fordi de samtidig ofte 
synes, det er sjovt at finde på vrøvleord.  
 
Aktiviteten 
Sæt jer sammen omkring et bord eller i en rundkreds på gulvet og introducer 
aktiviteten. Start med at tale med børnene om, hvad rim er for noget og giv 
eksempler på ord, der rimer. Her kan du eventuelt tage målordene og 
målordskortene i brug, eller du kan selv finde på nye eksempler.  
 
Derefter er det tid til en navnerunde, hvor der skal rimes på alle børn og voksnes 
navne. Lad børnene selv komme med forslag, hvis de kan, og ellers kan I 
hjælpes ad. Når man skal rime på et navn, kan man nogle gange finde et rigtigt 
ord, der rimer (f.eks. Anne-bande), men mange gange vil det være vrøvleord, 
der rimer på navne (f.eks. Gustav-bustav). Når I har været alles navne igennem, 
kan I samle op på aktiviteten ved igen at tale om, hvad rim er.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU SKAL BRUGE 
 
Ingen materialer er påkrævet til 
denne aktivitet  
 
 
 
 
 
  

OPMÆRKSOMHED PÅ LYD     

MÅLORD 
Ord der rimer 
 
F.eks. sko/bro, 
hus/mus, ske/fe osv.  
 
 
 
 
  



 

 
Byg ord                                   [Inde, lille børnegruppe, store børn]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi kan både forstå ord ud fra deres form og deres indhold. Hvis vi f.eks. siger ”fodbold” til et børnehavebarn, 
så vil barnet oftest knytte dette til ordets indhold og forstå det som den runde genstand, man kan sparke til. 
Denne aktivitet handler om, at du og børnene skal være kreative i jeres leg med ord, så børnene også bliver 
bevidste om ordenes form – f.eks., at ordet ”fodbold” består af ordene ”fod” og ”bold”.  
 
Aktiviteten 
Sæt jer sammen i en rundkreds og introducer aktiviteten. Aktiviteten går ud på, at I sammen skal bygge både 
rigtige ord og nye fjolleord. Læg målordskortene i en bunke og lad børnene på skift tage to billeder og sætte 
dem sammen. Den voksne hjælper med at sige det sammensatte ord.  
 
Nogle gange vil børnene ”ramme rigtigt” og sammensætte målordene såsom 
gyngestol, regntøj osv. Så kan I tale om, hvad ordene betyder, og hvordan 
betydningen hænger sammen med ordenes delelementer: Regntøj hedder f.eks. 
sådan, fordi det er tøj, man har på, når det regner. Ofte vil børnene skabe fjollede 
ord, der lyder sjovt som f.eks. gyngevask eller regnhus. Her kan I tale om, hvad 
ordene kunne betyde, hvis de var rigtige ord. Hvad kunne et regnhus være? 
Måske et særligt hus, hvor det altid regner? Det er således ikke nødvendigt for 
aktiviteten, at børnene finder frem til rigtige ord. Det vigtige er i stedet, at 
børnene prøver at sige ordene og får en forståelse for, at ord kan sættes sammen 
på forskellige måder. 
  
Modifikationer   

- I kan også bevæge jer væk fra målordskortene og billederne ved sammen at være kreative. Opfordr 
børnene til at bygge videre på et ord, f.eks. sol, så børnene skal sige alle de ord, de kan komme i tanker 
om, f.eks. solskin, solcreme, solmad, solhest osv. 

OPMÆRKSOMHED PÅ LYD 

DU SKAL BRUGE 
 
Små målordskort 
 
Eventuelt ekstra, hjemmelavede 
kort med billeder af ord, der kan 
sættes sammen på forskellige 
måder 
 
 
 

MÅLORD 
Sammensatte ord 
 
F.eks. gyngestol, 
regntøj, sejlbåd, 
solsort osv. 
 
 



 
  

 
Leg med billedkort              [Inde, lille børnegruppe, store børn]  
 

 

 
 
 
Denne aktivitet lægger sig i tråd med beskrivelsen af vendespil og kan enten gennemføres med sammensatte 
ord eller med ord, der rimer. Når vendespillet spilles på denne måde, styrkes børnenes opmærksomhed på 
sprogets opbygning i form af ordlyd (rim) og ordbetydninger (sammensatte ord), frem for alene at skulle finde 
to ens ord som i det ”traditionelle” vendespil.  
 
Aktiviteten 
Sid rundt om et bord eller i en rundkreds på gulvet og introducer aktiviteten. 
Start først med at tale om, hvad der er på billederne, da børnene herved også 
lærer de nye ord. Tal også om, hvad rim/sammensatte ord er for noget (alt efter 
aktivitetens fokus).  
 
Fordel brikkerne på gulvet. Børnene skiftes til at vende to brikker ad gangen 
(kun ét forsøg pr. barn ad gangen). Alt efter om aktivitetens fokus er på rim 
eller sammensatte ord, vil et stik hhv. udgøre to ord, der rimer, eller to ord der 
tilsammen udgør et sammensat ord. Den voksne kan eventuelt sidde med de 
store målordskort og bruge disse til at tale ud fra, når børnene har fundet et stik.  
 
 
Modifikationer 

- Denne leg er sværere, end hvis et stik ”bare” er to ens kort, hvorfor det kan være en fordel at spille 
med åbne kort for at gøre legen nemmere. På den måde skal børnene ikke huske, hvor kortene ligger, 
men bare fokusere på at finde de rigtige stik.  

  

DU SKAL BRUGE 
 
Små målordskort for hhv. ord der 
rimer, eller ord der kan sættes 
sammen alt afhængigt af 
aktivitetens fokus.  
 
 
 
  

OPMÆRKSOMHED PÅ LYD     

MÅLORD 
Sammensatte ord 
eller ord, der rimer 
 
F.eks. Gyngestol, 
regnbue, togvogn 
eller sko/bro, hus/mus 
mv.  
 
 
  



 
  

 
Bogstavrim og remser                 [Ude/inde, lille børnegruppe, store børn] 
 

 

 
 
 
Denne aktivitetsbeskrivelse knytter sig ikke til én enkeltstående aktivitet, men er i stedet en opfordring til at 
bruge sange, bogstavrim, remser og andre aktiviteter, der inddrager leg med sproget og gør børnene 
opmærksomme på sprogets lydside. I rim og remser udtales ord næsten altid tydeligere end i almindelig tale 
og kan netop derfor være en stor hjælp, når børnene tilegner sig nye ord og skal opbygge en fornemmelse for 
deres sprog.  
 
Aktiviteten 
Sæt jer sammen i en rundkreds på gulvet eller omkring et bord og introducer 
aktiviteten. Tal gerne indledende om aktivitetens fokus og fortæl, hvad rim eller 
bogstavrim er. Det vil ofte være en god idé at begrænse aktiviteten til enten at 
handle om ord der rimer, eller ord der begynder med samme lyd. Du kan bruge 
målordskortene som inspiration, eller du kan selv komme på nye eksempler. 
Det vigtigste er, at børnene bliver opmærksomme på de nye rim og bogstavrim.  
 
Gå nu på opdagelse i remser, sangleje osv. og find dem, I synes er sjove. Det 
kan være traditionelle rim såsom ”Hvem er det, der banker? Det er Peter 
Anker”, bogstavrim (se f.eks. Halfdans ABC), eller forskellige sange og 
sanglege, der på en eller anden måde kan give anledning til at tale om rim. Senere kan børnene begynde at 
gætte med, når de har hørt rimene nogle gange, og de kan måske begynde at huske de ord i teksterne, der rimer, 
eller som begynder med samme lyd. Grib situationen og rim med de ord, børnene anvender.  
 
 
Modifikationer 

- Til de lidt yngre børn kan aktiviteten gøres nemmere ved, at du selv hjælper med at rime på 
enkeltord ved f.eks. at pege på din kind og spørge ”Hvad rimer på vind?” 

- For at udvide aktiviteten kan I også selv finde på nye rim/ord, der begynder med samme lyd. Det 
giver børnene mulighed for at udfolde sig kreativt og lege med sproget.  

- I kan eventuelt skrive nogle af rimene ned, lave tegninger til eller lignende og herefter hænge dem 
op på stuen, så børnene vænner sig til at kigge på bogstaverne og ordene.   

DU SKAL BRUGE 
 
Eventuelt bøger med sange, 
sanglege, rim og remser mv.  
 
Eventuelt små målordskort 
 
 
 
  

OPMÆRKSOMHED PÅ LYD     

MÅLORD 
Ord der begynder 
med samme lyd eller 
ord, der rimer 
 
F.eks. hus/have/hegn, 
sky/by, sko/bro mv.  
 
 
  



 
  

 
Dialogisk læsning               [Inde, lille børnegruppe, store børn]  
 

 

 
 
 
I stedet for en traditionel oplæsning, hvor børnene kun lytter, så handler den dialogiske læsning om, at den 
voksne læser på en måde, der skaber mere sprogligt samspil med børnene. Ved at den voksne stiller spørgsmål 
og engagerer børnene under læsningen, udfordres børnene, hvilket resulterer i, at de udvikler flere sproglige 
færdigheder. Under læsningen kan du have fokus på flere læringsområder.  
 
Aktiviteten 
Før læsningen kan det være en fordel, at du har læst bogen på forhånd, så du 
danner dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til i historien, når 
du læser den sammen med børnene.  
 
Sæt dig sammen med børnene på gulvet og præsentér bogen for børnene. Du 
kan starte med at stille spørgsmål til børnene om bogens udseende, og hvad 
der er på forsiden. På denne måde kan du inddrage ordene, der har med bøger 
at gøre som f.eks. titel, forfatter, forside og bagside. Følg børnenes 
nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til hvad børnene ser og lyt til deres svar. På denne måde inddrager 
du børnene som medfortællere. Efter læsningen kan I tale om bogen, og du kan forsøge at relatere det, I har 
læst om, til noget, børnene allerede kender i forvejen. Brug de nye ord, som bogen indeholder. Jo flere gange 
børnene hører ordene, jo større sandsynlighed er der for, at børnene husker dem og selv vil anvende dem. 
 
Modifikationer 

- Her er der fokus på ”ord der har med bøger at gøre”, men dialogisk læsning kan bruges inden for flere 
af læringsområderne. Eksempelvis kan du have fokus på ”ord der begynder med samme lyd” ved at 
finde ord i bogen, der begynder med samme lyd og tale med børnene om dette, eller du kan fokusere 
på læringsmålet om at ”kunne forstå forskellen på bogstaver og ord” ved at pege på bogstaverne og 
beskrive for børnene, hvordan de danner ord.  

- Du kan også gennemføre aktiviteten med de yngre børn, men hvor fokus er på læringsmålene for 
vuggestuen 

 

OPMÆRKSOMHED PÅ SKRIFT      

DU SKAL BRUGE 
 
Børnebog 
 
 
 
 
 
 
 

MÅLORD 
Ord der har med 
bøger at gøre. 
 
F.eks. titel, forfatter, 
forside, bagside.  
 
 
  



 
  

 
På jagt                [Inde, lille børnegruppe, store børn]  
 

 

 
 
 
Formålet med på ”På jagt” er at forstå og bruge ord, der har med bøger at gøre. I stedet for at oplæse af én 
bog, så handler denne aktivitet om, at børnene hver især finder en bog, hvor der så tales om bøgerne, f.eks. 
om forfatter, titel, bogstaver. På denne måde kan det italesættes, at bøger er forskellige, og at ordene, der har 
med bøger at gøre, er generelle ord, der ikke kun gælder for den enkelte bog, men for alle bøger.  
  
Aktiviteten 
I aktiviteten kan børnene løbe ud og finde en bog eller vælge mellem bøger, 
der er blevet lagt frem på forhånd. Når børnene kommer tilbage, sætter I jer i 
en rundkreds og taler om bøgerne. Start med at tale om en bog, peg samtidig 
og fortæl om de forskellige målord: forside, bagside, titel, forfatter osv. 
Bagefter kan du få børnene til f.eks. at pege på forsiden af deres egen bog, 
dernæst på bagsiden osv. Du kan udvælge to af børnenes bøger og f.eks. få 
dem til at pege på forsiden af deres egen bog og tale om, hvilke ligheder og 
forskelle der er imellem børnenes bøger. Dernæst kan to nye bøger udvælges. 
Når børnene har lært de forskellige ord, der har med bøger at gøre, kan du pege 
på målordene efter tur og spørge, om børnene kan huske, hvad de hedder.  
 
Modifikationer 

- Som en pause i aktiviteten eller efter aktiviteten kan børnene aktiveres gennem en leg, hvor børnene 
leger, at de er målordene. Hvert barn eller en gruppe af børn tildeles et målord og skal rejse sig og 
bevæge sig, når deres målord nævnes. Hvis du f.eks. siger forside, så skal alle børn, der er ”forside” 
rejse sig hurtigt op og lave en bevægelse, indtil et nyt målord siges. Samtidig kan du pege på en bog 
og vise, hvor forsiden er henne.  
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DU SKAL BRUGE 
 
Børnebøger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÅLORD 
Ord der har med 
bøger at gøre 
 
F.eks. titel, forfatter, 
forside, bagside osv. 
 
  
  



 
  

Fantasibog               [Inde, lille børnegruppe, store børn]  
 

 

 
 
 
At udvikle børnenes opmærksomhed på skrift behøver ikke kun inkludere ”rigtige” bøger, men kan sagtens 
ske med udgangspunkt i børnenes fantasi. Denne aktivitet giver børnene mulighed for at være kreative, 
samtidig med, at I har fokus på læringsmålene.  
 
Aktiviteten 
Sæt jer sammen omkring et bord og fortæl børnene om aktiviteten. Lav en lille 
bog til hvert barn ved at folde nogle stykker papir på midten og klipse dem 
sammen i ryggen. Dette kan evt. gøres på forhånd, så du i stedet starter 
aktiviteten med at dele de ”blanke” bøger ud.  
 
Der er nu mange muligheder for, hvad I vælger at bruge bøgerne til. Du kan 
f.eks. lade børnene fortælle en historie, mens du skriver ned, hvad der bliver 
sagt, så I sammen fylder bogens sider ud. Børn synes, det er sjovt at bruge deres 
fortælleevne og fantasi, og du får samtidig indsigt i, hvad børnene er optagede 
af. Du kan også bede børnene om at udfylde bogen med tegninger, som de kan farvelægge. Alt imens kan I 
tale om læringsmålene for opmærksomhed på skrift – tal f.eks. om, hvad en titel er, lad børnene lege, at de er 
forfatter til deres egen bog, tal om de forskellige sider, om ord, bogstaver osv.  
 
  

DU SKAL BRUGE 
 
A4-papir  
 
Klips  
 
Blyant eller kuglepen  
 
Tuscher, farveblyanter eller 
lignende 
 
 
 
 
 

MÅLORD 
Aktiviteten henvender 
sig ikke til bestemte 
”typer” af målord, 
men generelt er der 
her fokus på 
læringsmål inden for 
opmærksomhed på 
skrift 
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Bogstavleg               [Inde, lille børnegruppe, store børn]  
 

 

 
 
 
Formålet med denne aktivitet er at kunne forstå forskellen på bogstaver og ord og at kunne genkende enkelte 
lydrette ord.  
 
Aktiviteten 
Sid rundt om et bord eller på gulvet i en rundkreds. Placer et udvalg af 
målordskortene med billeder af målordene foran børnene. Den voksne har selv en 
bunke med bogstaver. Den voksne viser et bogstav ad gangen og danner ord, f.eks. 
B og O og fortæller at dette kan sættes sammen til ordet bo. Herefter skal børnene 
finde det billedkort, der viser bo. Efterfølgende kan den voksne vise 2-3 nye 
bogstaver og danne nye ord, som børnene skal finde blandt billederne. Du kan også 
vise, at samme bogstav kan danne nye ord ved at nøjes med at udskifte ét bogstav, 
f.eks. udskifte ”o” med ”y” og danne ordet by. Læs også gerne de skøre ord højt, 
der kommer ud af sammensætningerne.  
 
Modifikationer:  

- For at gøre aktiviteten sværere for de ældre børn kan du lade børnene selv danne ord ud fra 
bogstaverne. Fordel arkene med bogstaver på bordet mellem børnene, fortæl hvilke bogstaver, der er 
på arkene. Start gerne med få bogstaver, som kan danne flere korte ord f.eks. b, o, s, i, s (se boks med 
målord). Skiftevis trækker børnene 2-3 bogstaver og skal forsøge at danne ord.  

- Når børnene er blevet bekendte med de bogstaver, som du har udvalgt, kan du selv nævne, hvilke 
bogstaver børnene skal trække for at få dem til at vise kendskab til bogstaverne. Du kan også udvide 
antallet af bogstaver eller udskifte med helt nye bogstaver.  

- Hvis børnene har brug for at lave noget aktivt, kan du tage aktiviteten udenfor: Med kridt tegner du 
cirkler på fliserne og skriver et bogstav i hver cirkel. Børnene kan nu hoppe mellem cirklerne og f.eks. 
hoppe deres egne navne eller selv finde på ord.  

DU SKAL BRUGE 
 
Bogstaver klippet ud eller printet på 
A4 ark 
 
 
 
 
 
 

MÅLORD 
Lydrette ord 
 
F.eks. bo, by, sø, is, 
ko, by, tå osv.  
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